seminaries 2017

Waar mensen en bedrijven elkaar ontmoeten ...
Brasserie

Pizzeria

Seminariecentrum

Feestzalen

Events

Een trendy brasserie, onze pizzeria 'Il Ventuno', multifunctionele feest- en vergaderzalen...
Dit alles vind je in Link 21, perfect gelegen tussen Hasselt en Antwerpen, vlakbij afrit 21.
Geniet bovendien van het unieke uitzicht op het voorbijsnellende verkeer op de E313.
's Ochtends openen we om 7.30 uur de deuren voor een heerlijk ontbijt.
De brasserie en 'Il Ventuno' zijn geopend vanaf 11.30 uur.
Link 21 vormt de onmisbare schakel voor je seminarie, congres, symposium, vergadering of
productvoorstelling, enz. Nodig je gasten uit in onze sfeervolle zalen, geschikt voor 5 tot 150 pers.
Je kan kiezen uit talrijke eventformules.
Kortom, Link 21 staat voor eten, feesten en vergaderen in een hedendaags comfort.
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1. Zaalbeschrijving
Link 21 beschikt over 4 multifunctionele zalen die elk zijn uitgerust met individueel regelbare airco,
luchtverversing en -behandeling, internet en standaard didactisch materiaal.
1.1. Canephora
Deze zaal is voorzien van een “halfrond” en leent zich uitstekend tot de meest diverse opstellingen.
1.2. Santos en Parana
Deze zalen hebben ongeveer dezelfde capaciteit. Beiden zijn uitgerust met een vast
projectiescherm. Santos biedt zicht op de autoweg. Parana laat iets minder daglicht toe en leent
zich bijgevolg uitstekend voor diavoorstellingen of computerprojecties.
1.3. Robusta
De grootste zaal uit het complex is uitermate geschikt voor congressen, shows recepties,
productvoorstellingen,... Verschillende opstellingen zijn mogelijk en de zaal is moduleerbaar.
Tenslotte willen we nog even opmerken dat – behalve Robusta – alle zalen aan mekaar gekoppeld
kunnen worden. U zoekt bijvoorbeeld een ruimte voor een presentatie, met daarnaast een aparte
ruimte waarin u uw nieuwe productgamma kunt voorstellen? Wij bieden het u!
1.4. Capaciteit per zaal en opstellingsvorm
THEATER

KLAS

U-VORM

BLOK TAFEL

OPP.

CANEPHORA

40

30

25

20

45 m²

SANTOS

30

20

15

16

32 m²

PARANA

40

30

20

16

42 m²

ROBUSTA

150

80

-

-

280 m²

1.5. Zaalhuur
ZA AL

VOORMIDDAG
07U00 U 12.00

NAMIDDAG
13U00 - 17U00

AVOND
19U00 - 22U00

1/1 DAG
07U00 - 17U00

CANEPHORA

€ 99,20

€ 99,20

€ 74,40

€ 148,75

SANTOS

€ 99,20

€ 99,20

€ 74,40

€ 148,75

PARANA

€ 99,20

€ 99,20

€ 74,40

€ 148,75

ROBUSTA

€ 289,25

€ 289,25

€ 289,25

€ 371,90

DEZE TARIEVEN ZIJN GELDIG VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG, UITGEZONDERD FEESTDAGEN.
EEN MINIMUM AAN CATERING IS VEREIST. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS, ZAL DE HUURPRIJS VAN ONZE ZALEN WORDEN AANGEPAST.
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2. Didactische materialen
2.1. Standaard pakket, inbegrepen in de zaalhuur:
 flipchart met alcoholstiften
 projectiescherm
 draadmicrofoon (enkel in zaal Robusta)
 draadloos internetverbinding
2.2. Extra materialen
Indien je extra materialen nodig hebt buiten het standaardpakket, kan je onderstaande lijst
raadplegen. Dit zijn materialen die wij ter beschikking kunnen stellen (prijzen onder voorbehoud).
Heb je nog andere wensen, dan kunnen we steeds in samenwerking met een externe aan je
audiovisuele of didactische behoeften voldoen.











ontvangsttafel voor inschrijvingen
per extra flipchart met alcoholstiften
per extra klein scherm
per extra draadmicrofoon ( enkel zaal Robusta )
groot scherm
LCD projector (beamer)
laserpointer
draadloze handset (enkel zaal Robusta)
draadloze headset (enkel zaal Robusta)
podium (3,75m x 2,50m)

gratis
€ 12,40
€ 20,65
€ 16,50
€ 62,00
€ 37,20
€ 8,26
€ 45,45
€ 49,60
€ 82,64
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3. Vergaderarrangementen
Plan je een seminarie voor een halve/ganse dag of avond? Dan vind je hieronder enkele
arrangementen die je keuze vergemakkelijken. Uiteraard kunnen deze voorstellen aan de noden
van je bedrijf of organisatie aangepast worden. De prijzen zijn vermeld p.p., excl. zaalhuur.
3.1. Gastronomische schikkingen
3.1.1. Dranken






Onthaal met koffie, thee, fruitsap en minikoffiekoekjes
Gekoelde waters en frisdranken in de vergaderruimte
Koffiepauze bestaande uit koffie, fruitsap, thee en cake
Verse vruchtensalade (niet in standaardpakket)
Fruitmand (niet in standaardpakket)

€ 3,30
€ 2,48/ € 4,13
€ 2,07
€ 1,79
€ 1,34

3.1.2. Halve dag pakket
Excl. zaalhuur

Onthaal:
Vergadering:
Pauze:
Prijs:

Buffet met koffie, thee, fruitsap en minikoffiekoekjes
Gekoelde waters, frisdranken en fruitsnoepjes
Buffet met koffie, thee, fruitsap en huisgemaakte cake
€ 7,85 p.p.
U KAN DE MEETING STARTEN MET ONTBIJT OF LUNCH
OF AFSLUITEN MET LUNCH OF AFTERMEETING.

3.1.3. Hele dag pakket
Excl. zaalhuur

Onthaal:
Vergadering:
Pauze:
Lunch:
Pauze:
Prijs:

Buffet met koffie, thee, fruitsap en minikoffiekoekjes
Gekoelde waters, frisdranken en fruitsnoepjes
Buffet met koffie, thee, fruitsap en huisgemaakte cake
Zie menuvoorstellen
Buffet met koffie, thee, fruitsap en huisgemaakte cake
€ 11,57 p.p. (excl. lunch)
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3.2. Menuvoorstellen
Bij verhuur ganse dag wordt er een lunch naar keuze voorzien, er worden geen eigen maaltijden
verbruikt.
o Pizza 'Il Ventuno'
Assortiment van huisbereide en artisanale pizza's

€ 10,71

o Healthy break:
€ 14,29
Caesar salad, Salade niçoise, Veggie pastasalade, Salade met kip, scampi, ananas en curry-mango

o Take a bread:
1. Broodjes bij onthaal of aftermeeting in vergaderruimte
Assortiment van belegde minisandwichen (3 p.p.) kaas, ham, prepare en krabsla

€ 4,02

2. Broodjes bij onthaal of aftermeeting in vergaderruimte
Assortiment van belegde broodjes (3 p.p.) kaas, smoske ham, tonijnsla , prepare

€ 4,91

3. Broodjes in combinatie met pizza, aan tafel geserveerd
2 minisandwiches met verscheidenheid van beleg + artisanale pizza 'Il Ventuno'

€ 10,71

4. Broodjeslunch aan tafel geserveerd
Assortiment van belegde mini broodjes (5 p.p.)

€ 11,16

o Quick lunch (één keuzegerecht voor alle deelnemers)
Stoofvlees met frietjes en sla, Thaïs stoofpotje met kip en rijst,
Taco Mexicano met rundvlees en ijsbergsla

€ 14,29

o Catch of the day
Soep en hoofdgerecht

€ 16,52

o Chefs table: inspiratie van de chef aangepast aan het seizoen
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert

€ 12,50
€ 17,85
€ 5,36

o Dranken
Frisdranken en koffie
Supplement wijn (2 glazen p.p.)

€ 3,31
€ 4,96

Wenst u een andere formule of menu?
Laat het ons gerust weten, wij bezorgen u dan een passend voorstel.
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3.3. Ontbijt
Begin je extra vroeg aan een zware meeting ? Of komen je gasten uit alle windstreken?
Kom dan op krachten met een inspirerend ontbijt.
Dit kan zowel geserveerd worden aan tafel of in buffetvorm.


Ontbijt mini à € 6,56 p.p.
Onthaal (€ 1,65 p.p.) sinaasappelsap
koffie, thee, ijswater
Ontbijt (€ 4,91 p.p.)
croissants, broodjes
boter, confituur en choco



Ontbijt midi à € 9,02 p.p.
Onthaal (€ 1,65 p.p.) sinaasappelsap
koffie, thee, ijswater
Ontbijt (€ 7,37 p.p.)
croissants, broodjes
boter, confituur, choco, charcuterie en kaas



Ontbijt maxi à € 12,81 p.p.
Onthaal (€ 1,65 p.p.) sinaasappelsap
koffie, thee, ijswater
Ontbijt (€ 11,16 p.p.) croissants, broodjesassortiment, minikoffiekoekjes
boter, confituur, choco, charcuterie en kaas
spek en roereieren (in bediening)
Supplementen ontbijt
yoghurt
Verse vruchtensalade
Spek en roereitje
Cava

€ 0,89 p.p.
€ 1,79 p.p.
€ 2,23 p.p.
€ 20,66 /fles

Heb je iets te vieren ? Wil je klinken op een voorspoedig verloop van een drukke dag of gingen je
verkoopcijfers door het dak ? Dan begin je de dag misschien graag met een glaasje cava...!
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3.4. Aftermeeting
Elke meeting, die vaak het opperste van je concentratie vergt, zou moeten worden
afgesloten met een moment van ontspanning. Is de deal beklonken? Is je salesteam gemotiveerd?
Heeft je strategisch jaarplan ingang gevonden bij de medewerkers?
Zak dan af naar onze brasserie en praat na in een informele sfeer.
De verbruikte consumpties worden aangerekend op uw factuur. Of verkies je een drankenpakket?
Standaard voorzien wij een duurtijd van 1,5u.
 Drankenvoorstel 1 € 7,44 p.p. Mousserende wijn, witte en rode huiswijn en fruitsap
 Drankenvoorstel 2 € 6,61 p.p. Pils, witte en rode huiswijn, waters en fruitsap
Bij een drankje horen wat hapjes. Wij kunnen borrelhapjes voorzien,
of heeft u misschien zin in een bordje tapas ?
 Hapjesvoorstel 1 € 1,34 p.st.
 Hapjesvoorstel 2 € 1,34 p.p.





Hapjesvoorstel 3 € 2,68 p.p.
Hapjesvoorstel 4 € 4,46 p.p.
Hapjesvoorstel 5 € 5,36 p.p.
Hapjesvoorstel 6 € 5,36 p.p.

Minisandwichen met een waaier aan beleg
Zoute koekjes en nootjes, kaas en salamiprikkers,
augurkjes en lente-uitjes
Tapasschotel koud
Tapasschotel warm (2 hapjes p.p.) + koud
Tapasschotel warm (4 hapjes p.p.)
Artisanale en op steen gebakken pizzapunten (4 st. p.p.)
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4. Routebeschrijving
4.1. E 313 Antwerpen - Hasselt
U neemt afrit 21 (Herenthout – Herentals industrie). Aan het einde van deze afrit draait u naar links,
en neemt vervolgens de eerste straat links (Welvaartstraat). Na de eerste bocht, draait u aan uw
linkerkant onze parking op. U volgt de parking tot u uitzicht heeft op de autosnelweg. Draai dan
naar rechts en neem de ingang met de grote stalen deur.
4.2. E 313 Hasselt - Antwerpen
U neemt afrit 21 (Herenthout – Herentals industrie). Aan het einde van deze afrit draait u naar
rechts, en neemt vervolgens de eerste straat rechts. U rijdt de brug over. Aan het einde van deze
straat draait u naar rechts. Neem vervolgens de tweede straat rechts (Welvaartstraat). Na de eerste
bocht draait u aan uw linkerkant onze parking op. U volgt de parking tot u uitzicht heeft op de
autosnelweg. Draai dan naar rechts en neem de ingang met de grote stalen deur.
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5. Algemene voorwaarden
De voorstellen die je in deze brochure vindt, zijn standaardvoorstellen en kunnen uiteraard aan
persoonlijke behoeften en wensen worden aangepast.
Belangrijk om te weten:
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Zaalhuur, materialen en dranken zijn onderhevig aan 21% btw, menu's aan 12% btw.
Een reservatie kan telefonisch of schriftelijk (fax/mail/brief) gebeuren; een annulatie daarentegen
dient schriftelijk te gebeuren.
Volgende regelingen zijn van toepassing:
 minder dan 14 dagen voor de activiteit: annulatiekost wordt aangerekend t.w.v. de zaalhuur.
 minder dan 2 dagen voor de activiteit: annulatiekost wordt aangerekend t.w.v. de zaalhuur
vermeerderd met 65% van het menu.
De facturatie gebeurt op basis van het bestelde aantal personen. (Wijzigingen aan het aantal kunnen uiterlijk
tot de dag voordien vóór 12u00 doorgegeven worden). Het opgegeven aantal wordt in rekening gebracht.
Voor de niet aanwezigen op de dag zelf wordt de ontvangst en menu aangerekend.
Indien er meer personen aanwezig zijn, wordt het effectieve aantal verrekend.
Onze facturen zijn contant betaalbaar. Het factuurbedrag zal verhoogd worden met een forfaitair
bedrag van 5%, dat bij betaling binnen 8 dagen op het bedrag in mindering kan worden gebracht.
Betwistingen kunnen binnen 7 dagen doorgegeven worden. Voor rechterlijke betwistingen is enkel
de Rechtbank van Koophandel te Turnhout bevoegd.
Na 7 dagen worden geen betwistingen meer aanvaard.

Welvaartstraat 14-1, bus 13, B-2200 Herentals
tel. : +32 (0)14 28 30 40
fax : +32 (0)14 28 30 49
e-mail : link21@groepvaneyck.be
website : www.link21.be
BE 0862.071.959
ING BE62 3200 3629 6561 - BBRUBEBB
Contacteer Hilde Van Eyck of Cédric Goris voor advies of een vrijblijvende offerte.
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6. Andere locaties ‘Groep Van Eyck’
Binnen Groep Van Eyck zijn nog talrijke mogelijkheden en diverse locaties om je vergaderingen en
andere activiteiten te organiseren. Hieronder vind je een overzicht:


FEESTZALEN - RESTAURANT - SEMINARIECENTRUM
Den Eyck in Kasterlee
Tel: 014 85 99 00 - : de@groepvaneyck.be
url: deneyck.groepvaneyck.be
E10 Hoeve in Brecht
Tel: 03 313 82 85 - : e10@groepvaneyck.be
url: e10hoeve.groepvaneyck.be



GASTRONOMIE OP LOCATIE
Dinner Events in Malle
VR Catering in Lint



RECREATIE - FEESTZAAL - RESTAURANT
Domein De Putten in Kasterlee
Camping Houtum in Kasterlee



Tel: 03 380 06 30 - : dev@groepvaneyck.be
url: dinnerevents.groepvaneyck.be
Tel: 03 450 50 47 - : vrc@vrcatering.be
url: vrcatering.groepvaneyck.be
Tel: 014 85 92 15 - : ddp@groepvaneyck.be
url: domeindeputten.groepvaneyck.be
Tel: 014 85 92 16 - :info@campinghoutum.be
url: campinghoutum.groepvaneyck.be

THUIS-TAXI MAALTIJDEN - FOODCORNERS IN UW BEDRIJF
Veresto in Olen
Tel: 014 28 63 10 - : veresto@groepvaneyck.be
url: veresto.groepvaneyck.be
Meeza
Tel: 014 28 63 16 - : meeza@groepvaneyck.be
url: meeza.groepvaneyck.be
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