Betreft: Huur lokalen de Kanteling
Turnhoutsebaan 197a 2110 Wijnegem

Beste
Bij de Kanteling hebt u de mogelijkheid om lokalen of praktijkruimtes te huren voor een lezing,
workshop of opleiding.
Wij beschikken over:
- Gelijkvloers over een groot lokaal voor ongeveer 16 personen in vergaderopstelling en 20 tot 25
personen in een staande/andere opstelling.
Deze ruimte is rolstoeltoegankelijk.
Huurprijs € 50/dagdeel van 4u excl. btw

- Enkele kleine praktijkruimtes (5/6-tal personen).
Huurprijs € 35/dagdeel van 4u excl. btw
Voor de praktijkruimtes is er één op het gelijkvloers rolstoeltoegankelijk.
Op vraag kunnen er nog extra (grote en kleine) ruimtes bij gehuurd worden in de lokalen van de
gemeente. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren.
Catering:
Basis: water, koffie, thee, koekjes en fruitschaal € 4/pp excl. btw
Extra: frisdrank is mogelijk op aanvraag. Prijs afhankelijk van hoeveelheid en vraag.
Maaltijden zijn mogelijk via volgende formules:
- Formule broodjesmaaltijd (belegde broodjes type smoskes) € 5/pp excl. btw
- Extra: soep € 3/pp excl. btw
Catering op maat:
Laat het ons weten als er andere verwachtingen zijn betreffende de catering.
We maken voor u hiervoor een offerte op maat.
Varia:
Onze lokalen zijn voorzien van:
- wifi
- projectiemateriaal (groot lokaal heeft een smart-tv en er is een beamer)
- flipchart
- toiletten zijn op het gelijkvloers en de eerste verdieping
- tafels en stoelen
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Bereikbaarheid:
Tram: tram 5 of tram 10 van Centraal Station Antwerpen tot het eindstation Fortveld Wijnegem,
dan nog 200m te voet.
Bus: bereikbaar met bus 140, 141, 410, 411, 412, 414 en 780
Reken op ongeveer 30 min vanaf Antwerpen Centraal.
Auto: op de ring van Antwerpen afrit E313/Luik/Hasselt/Eindhoven/Turnhout afrit 18
Wommelgem/Wijnegem, neem op de rotonde de 3e afslag naar R11, volg deze 1,5 km
tot aan het shoppingcenter Wijnegem. Sla dan rechtsaf naar N12 Turnhoutsebaan. Na 1
km bereik je je bestemming aan de rechterkant.
Veel parkeermogelijkheden vindt u achter het gemeenschapscentrum.

Voor meer info en/of vragen kan u ons steeds contacteren op onderstaande gegevens.
Praktische regeling:

Gelieve het aanvraagformulier huur lokaal de Kanteling volledig ingevuld en ondertekend terug te
sturen via mail naar info@dekanteling.be.
Wij kijken voor u na of de gevraagde data mogelijk zijn en maken een contract op.
Deze ontvangt u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
De factuur, alsook de huurwaarborg van € 150, dient betaald te worden drie dagen vóór de start
van de activiteit op rekeningnummer BE34 3631 5129 5990 met vermelding van het
factuurnummer. Als dit niet in orde is kan de verhuur niet doorgaan. Binnen 14 dagen na de
activiteit wordt, indien alles in orde is, de waarborg teruggestort.
De reservatie is dus pas in orde na ontvangst van:
- Het ondertekende contract, het ondertekende document huurvoorwaarden en de betaling factuur
(met waarborg).

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!
Team de Kanteling
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