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Onze zalen zijn standaard voorzien van alles wat u nodig heeft; 

• Een projectiescherm, flipchart, papier en stiften 

• Blocnotes en pennen 

• Water voor alle deelnemers 

• Wi-Fi voor meerdere toestellen 

• Airconditioning  en luchtbehandeling  

• Spreekgestoelte en podium (indien gewenst)  

 

Naargelang beschikbaarheid kunnen wij onderstaand materiaal aanleveren aan de volgende 

tarieven: 

LCD Projector (beamer) Gratis 
Geluidsinstallatie €60 
Micro (draadloze handmicro, dasmicro of headset €12/stk 
Sharp window Display                         €180/dag                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
DIGITAAL VERGADEREN met het Sharp Windows display.  

      

 
 

• Loop binnen, sluit aan en werk samen 

• Een betere plek om te vergaderen 

• Veel gemakkelijker presenteren 

• Snelle, nauwkeurige controle 

• Stijlvol ontwerp 

• Moeiteloos delen van schermen 
 

 

  
*Indien bovengenoemd materiaal niet beschikbaar is, zijn de prijzen op aanvraag. Andere audiovisuele middelen 

kunnen eveneens gehuurd worden. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag. 
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EXTRA SERVICES 

Om uw evenement nog beter te organiseren, verzorgen we graag de volgende diensten; 

• Internet (met netwerkkabel of draadloos) 

• Compatibel met alle pc’s, laptops, smartphones en tablets 

• Performant 802.11N Wi-Fi network via Telenet Fibernet-lijn (met back-up-lijn) 

• Gereserveerde bandbreedte voor bedrijfskritieke services zoals VPN en Skype. 

• Bekabeling Cat5e 1GBps 

• Technische assistentie 

HUUR VAN ICT MATERIAAL 

Voor alle tijdelijke ICT-capaciteit die u nodig heeft werken wij samen met gespecialiseerde 

bedrijven. Een laptop, printer of een volledig tijdelijk netwerk met WPA-2-beveiliging is zo 

geregeld. 

• Inclusief software, onderhoud, support en verzekering 

• Keurig getest en geïnstalleerd, dus klaar voor gebruik 

PARKING  

Als bezoeker van MeetingHub Gent kan u genieten  

van ons Forfait voordeeltarief voor de parking:     €5 per wagen 

 

Dit wordt mee gefactureerd met uw evenement op basis van het aantal bevestigde 

deelnemers. 

• U ontvangt bij aankomst in de zaal een uitrijcode die geldig is voor alle deelnemers. 

• Er zijn op het domein meerdere laadpunten voor elektrische voertuigen. 
 
Voor grote events zijn extra publieke parkings beschikbaar op wandelafstand:  
Brico (6 min), Ghelamco Arena (7 min), ISPC (5 min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MeetingHub Gent 
  Rakel Alhassan | Meeting & Events Coördinator 
            Akkerhage 2, 9000 Gent België 
   meetings@hiexgent.be – tel: +32 9 395 05 13 
 

SEMINARIEPAKKET                                                                                                           €65 p.p. /dag 
Dit pakket bestaat uit: 

• Vergaderzaal voorzien van Wi-Fi, airconditioning, natuurlijk daglicht, schrijfmateriaal, 

water en muntjes 

• Ontvangstkoffie met koffie, thee, fruitsap en assortiment mini-koffiekoekjes 

• Pauze met koffie, thee, fruitsap, sweets en koekjes 

• Lunchbuffet met een assortiment van Salades en dagverse soep. Dranken inbegrepen 

tijdens de lunch: koffie, thee, water en frisdranken 

• Pauze met koffie, thee, fruitsap en een verassingsassortiment van de chef 

(mignardises) 

*Dit pakket is beschikbaar vanaf 10 personen. Prijzen zijn per persoon, inclusief BTW en services. 

 

 

VOORWAARDEN 

• Vanaf 10 personen in een kleine zaal (30m²) is de zaalhuur inbegrepen in het pakket. 

Indien u met minder dan 10 personen aanwezig bent, wordt een supplement zaalhuur 

aangerekend van €150 per dag. 
 

• Vanaf 12 personen in een middelgrote zaal (60m²) is de zaalhuur inbegrepen in het 

pakket. Indien u met minder dan 12 personen aanwezig bent, wordt een supplement 

zaalhuur aangerekend van €290 per dag. 
. 

• Vanaf 15 personen in een grote zaal (96m²) is de zaalhuur inbegrepen in het pakket. 

Indien u met minder dan 15 personen aanwezig bent, wordt een supplement zaalhuur 

aangerekend van €490 per dag. 
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ONTVANGSTKOFFIE & PAUZES 

Onthaalkoffie ‘s ochtends     €8 p.p. 

Koffie, thee, fruitsap, mini-koffiekoekjes 

Koffiepauze     €10 p.p. 

Koffie, thee, fruitsap, sweets, koekjes, diverse versnaperingen,  

vers fruit, gedroogd fruit en notenmix. 

 

 

  

 

 

1) SALADES 
 
Assortiment Salade buffet en verse dagsoep     €15 p.p. 

 
Assortiment van salades met bijhorende garnituur 
Cezar Kip/ Salade met falafel en couscus/ Greekse salade/ Thaise salade met rund reepjes/ Salade 

met geitenkaas, spek en peer/ Salade met surimi/ Salade met zalm. 

Supplement koffie, thee, water en frisdranken      + €8 p.p. 
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2) BROODJES 

Assortiment belegde broodjes en verse dagsoep     €18 p.p. 
Assortiment met gemengd beleg met bijhorende garnituur 
Beleg: ham, kaas, americain, tonijnsalade en kipcurry 
 
Supplement koffie, thee, water en frisdranken      + €8 p.p. 
 
 

 

 

 

 

 

 

         Vegetarisch, vegan en glutenvrije opties mogelijk, mits melding van aantallen op voorhand. 

 

SPORTBUFFETEN 

My Saladebar/Vlees(Kipfilet, steak, varkenhaas...) Vis(Zalm, kabeljauw, tonijn...)Tomaat saus 
Pasta of rijst gerechten (bolognese, ravioli, risotto...) Aardappel/ Nagerecht (Rijst pap, Vruchten 

salade, Appeltaart) 

 

Formule @ 39 euro per persoon, exclusief dranken 

Formule @ 49 euro per persoon, inclusief dranken (witte en rode huiswijn, pils, frisdranken 

en koffie – gedurende max. 2 uren) 

 

             Vegetarisch, vegan en glutenvrije opties mogelijk, mits melding van aantallen op voorhand. 
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AFTERDRINK - RECEPTIEFORMULES 

Formule A 

Witte en rode wijn, Jupiler, frisdranken (Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite & water), chips & 

olijven 
. 
Formule B 

Formule A + Cava 
. 
Formule C 

Formule A + Champagne 

 ½ uur 1 uur 1½ uur 

Formule A €12 €15 €22 

Formule B €15 €22 €27 

Formule C €25 €32 €39 
 

 

HAPJES (p.p.) 

Onze chef maakt graag volgende assortimenten voor u klaar, telkens naargelang seizoen en 

aanbod. 

Assortiment 1 3 verfijnde borrelhapjes   €5.5 
. 
Assortiment 2 5 verfijnde borrelhapjes   €8.5 
. 
Assortiment 3 3 gastronomische glaasjes  €8.5 
. 
Assortiment 4 5 gastronomische glaasjes  €14 
. 
 

APERITIEFBORDJES (p.p.) 

Kaas & olijven                                                                                   €6  
 

Kaas & salami                                                                                    €6 
 

Rauwkost & dipsausjes                                                                              €6  
 

Mini loempia’s (8 st.)       €10 
. 
Scampi fritti (8 st.)       €13 
. 
Bitterballen (8 st.)       €10 
. 
Kippenaperio’s (6st.)       €10  
. 
Calamares ringen       €13 
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