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E V E N T  
S P A C E



F O Y E R

de Foyer (93,84m³)
de Training Room (76,34m³)

De Event Space van WATT Factory bestaat uit:

T R A I N I N G
R O O M

Capaciteit (max)
150 personen rechtstaand
OF 50 personen zittend

Prijs
Uurprijs : €95
Dagdeel (≤4u) : €275
Dag (4u> ≤8u) : €450
Dag + avond (>8u) : €650

Capaciteit (max)
100 personen rechtstaand
OF 50 personen zittend

Prijs
Uurprijs : €95
Dagdeel (≤4u) : €275
Dag (4u> ≤8u) : €450
Dag + avond (>8u) : €650
 

.
Alle prijzen zijn exclusief btw.



I N C L U S I E F

F + T R
De prijs voor de twee zalen samen komt op:

Uurprijs : €145
Dagdeel (≤4u) : €450
Dag (4u> ≤8u) : €750
Dag + avond (>8u) : €995

Ontvangst door Clemence of Boris 
17 lage (inklapbare) tafels
10 hoge receptietafels + hoezen
50 stoelen 
18 klapstoelen
4m whiteboard wall met 4 Sketch markers en 1 cleaner
Beamer, projectiescherm, pointer & speaker box
1 microfoon
WIFI
Klimaatregeling
Toiletten  
Plantendecoratie
Gezellig hoekje met één 3-zit sofa en twee 1-zit sofa's
Poetsdienst

Standaard in de prijs inbegrepen voor beide zalen:

De twee zalen kunnen samen of apart gehuurd worden. De twee zalen worden door
authentieke bakstenen pilaren en een geluiddempend gordijn van elkaar gescheiden. 



E X C L U S I E F
Parking: voldoende parking op
straat (groene zone = €3 per dag)
Extra installatie licht & geluid*
Extra meubilair & materiaal*,
zoals stoelen of tafels
Catering

Niet inbegrepen in de prijs:

O P T I E S

Licht & geluid

Extra meubilair & materiaal

Foto/video & postproductie

U kan ons, bovenop de offerte voor de zaalhuur, ook een
offerte vragen voor licht & geluid, extra materiaal,
host(esse), foto/video of catering. Wij regelen alle contact
met onze partner, u hoeft niets te doen. Hieronder een
overzicht van onze partners:

Play levert een audio-visual full service. 

Bij Levi Party Rental kan u terecht voor extra tafels,
stoelen of de complete aankleding van uw event.

FilmFolie zorgt voor memorabele foto's en/of een leuke
aftermovie van jouw event.



Catering
WOEST is een gezellig eetcafé, gelegen naast WATT Factory.
Ontbijt, lunch, tapas, receptie, ... alles is mogelijk!

Indien u extra opties wenst te huren/af te nemen via onze
partners, gelieve dit te aan te vragen via
boris@wattfactory.be Hij neemt dit op in uw offerte.

Samenwerkingen met onze partners zijn volledig vrijblijvend.
Indien u wenst, kan u zelf een andere partner aanspreken. 



Recurrent event

Vzw

Offerte
De klant ontvangt een vrijblijvende offerte
voor de gevraagde datum. Deze offerte blijft
7 dagen geldig. Indien de klant na 7 dagen
niet akkoord gaat met deze offerte, wordt
de datum opnieuw vrijgegeven en de
offerte geannuleerd. De klant kan dan
eventueel een nieuwe offerte aanvragen.

Wanneer de klant akkoord gaat met de
voorgestelde offerte, gaat hij/zij stilzwijgend
akkoord met deze voorwaarden. Ook bij
wijzigingen aan de offerte blijft dit gelden. 

Annulatie
Kosteloos annuleren is mogelijk t.e.m. een
maand voor het event. Indien u 3 weken
voor het event annuleert, wordt er u 25%
van de zaalhuur in rekening gebracht.
Annuleert u 2 weken voor het event, is dit
50%. Annuleert u 1 week (of minder) voor
het event, worden de zaalhuur en de
catering volledig in rekening gebracht.

Kortingen 

Wanneer de klant meer dan 1 dag onze
Event Space huurt, ontvangt die een korting
vanaf de tweede dag.

Vzw's ontvangen een korting van 15% op de
zaalhuur.

Onze kortingen zijn cumuleerbaar.

Parking
De parking van WATT Factory is privé en op
weekdagen exclusief voor de huurders van
privékantoren en coworkers, niet voor

huurders van de eventruimte. Na de
kantooruren of in het weekend is het wel
toegestaan er te parkeren, op voorwaarde
dat u uw gsm-nummer duidelijk zichtbaar
op het dashboard van uw auto legt en
bereikbaar bent. Dit omdat men op onze
privéparking dubbel moet parkeren.

het instellen van de aanwezige lichten
zoals gewenst (gedimd, uit of aan)
het installeren van de aanwezige beamer,
box en microfoon (indien gewenst)
het klaarzetten van de zaal

Theateropstelling met stoelen
U-vorm met tafels en stoelen
Cirkel/vierkant met tafels en/of stoelen
Groepen tafels en stoelen
Receptietafels

een rondleiding door de zaal
korte uitleg over de techniek
het geven van de  toegangsbadge
het ophangen van de aanwijzing
het geven van het WIFI wachtwoord

Verantwoordelijkheid WATT Factory
WATT Factory is verantwoordelijk om de zaal
proper aan de klant te presenteren. 

WATT Factory is verantwoordelijk om de zaal
klaar te zetten zoals de klant het vraagt.
Hieronder verstaan we: 

Dit laatste, "het klaarzetten van de zaal", is
enkel de verantwoordelijkheid van WATT
Factory wanneer de klant de zaal in één van
volgende set-ups wenst:

Elke andere vorm van set-up zet de klant zelf
klaar.

WATT Factory is verantwoordelijk om de
klant minimum een halfuur voor de start van
het event te ontvangen. Ontvangst bestaat
uit:

Na ontvangst van de klant is WATT Factory
niet verantwoordelijk om te blijven tijdens
het event of bij afloop van het event. WATT
Factory blijft wel telefonisch bereikbaar.

Wanneer de klant een event plant in het
weekend, op een feestdag of op een dag
waarop er niemand van WATT Factory
aanwezig is, plannen we de ontvangst (en
het geven van de toegangsbadge) op een
andere dag. Meestal één of twee dagen voor
het event.

VOORWAARDEN



alle materiaal staat terug in de zaal bij
afloop van het event

de zaal wordt proper achtergelaten

Verantwoordelijkheid klant
De klant is verantwoordelijk voor het
behoud van de zaal en het materiaal. Bij
schade, vernietiging of verlies van materiaal,
wordt een schadevergoeding aan de factuur
toegevoegd.

De klant is verantwoordelijk om de zaal
achter te laten in dezelfde staat zoals hij/zij
de zaal betreedt. Dit houdt in:

Dit wil zeggen: achter gesloten deuren, niet
in WOEST of in de inkom. Alle materiaal
dat toch in openbare delen wordt
achtergelaten en verloren gaat, wordt
aangerekend aan de klant.

De klant is verantwoordelijk om alle
veegbare resten (zoals eten of papier) van
de grond of tafels te verwijderen met het
daarvoor voorziene materiaal en om alle
volle vuilniszakken mee naar huis te
nemen. Indien de klant zich van deze taak
wenst te ontdoen, kan de klant een extra
poetsdienst voor €50 aanvragen.
WATT Factory staat in voor de deep
cleaning van de zaal.
Indien wij de zaal in erbarmelijke toestand
terugkrijgen, zal een poetssom van €100
worden aangerekend.

De klant is verantwoordelijk voor de
toegangsbadge die hij/zij van WATT Factory
krijgt. De klant geeft de badge bij afloop van
het event terug aan WATT Factory. 

Dit kan rechtstreeks of, indien er niemand
van WATT Factory aanwezig is bij de afloop
van het event, laat de klant de badge achter
in het daarvoor voorziene sleutelkluisje. De
klant betaalt €25 bij verlies van de badge.

presentatie
workshop (inhoud afhankelijk)
meeting
receptie

activiteiten die niet in lijn zijn met de
waarden en normen van WATT Factory

confetti
verf of ander permanent materiaal
materiaal ophangen aan het plafond
carte blanche voor de zaal* 

Activiteiten
Volgende activiteiten worden toegestaan in
onze Event Space:

Andere activiteiten dienen besproken te
worden met WATT Factory. 

Volgende activiteiten worden niet
toegestaan in onze Event Space:

Wordt eveneens niet toegelaten in onze

Event Space:

*WATT Factory is zeer flexibel als het gaat
over de inrichting van de Event Space en
over de activiteiten die kunnen doorgaan in
de Event Space. Het is echter onmogelijk
om de zaal volledig leeg te maken. Carte
blanche is dus niet mogelijk.

Betaling
De klant ontvangt de factuur van WATT
Factory via mail. Het factuurbedrag dient
uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de
factuur betaald te zijn op het aangegeven
rekeningnummer.

VOORWAARDEN



Drank
Koffie/thee + koekjes - 1/2 dag: €3 pp
Koffie/thee + koekjes - 1 dag: €6 pp
Plat- en spuitwater - 1/2 dag: €3 pp
Plat- en spuitwater - 1 dag: €6 pp
Fles plat - of spuitwater: €7 per stuk
Fles frisdrank: €8 per fles
Fruitsap: €2,5 per stuk
Homemade limonade - 1/2 dag: €4 pp
Homemade limonade - 1 dag: €7 pp
Karaf wijn: €23 per karaf

Tussendoortjes
Fruit: €2,5 pp
Taart: €6 pp

Ontbijt
Koffiekoekjes: €3 pp (2stuks/pp)  
Fruitsap: €2,5 pp
Ontbijt 1 (koffie/thee, koek, ei, granola, fruit): €15 pp
Ontbijt 2 (koffie/thee, koek, ei, brood/beleg): €15 pp 

Lunch
Brunch incl drinks: €30 pp 
Broodjes/wraps: €9 pp
Broodjes/wraps & soep: €11 pp
Broodjes/wraps & salade: €13 pp
Soep + brood: €6 pp
Lunchmenu (soep + hoofdgerecht): €22 pp
Lunchmenu (soep + hoofdgerecht + dessert): €28 pp

Diner 
Fingerfood: €5 pp 
Tapasbuffet incl. drinks: €55 pp
Dessert - Zoet buffet: €9 pp

Meer cateringopties: prijs op aanvraag.

Prijzen inclusief btw.

Interesse in WOEST voor jouw event?

Prijzen steeds op aanvraag via Woest! 

CATER INGPARTNER
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Chiffon Room (15 m²)
Silk Room (10 m²)
Wool Room (10 m²)

De Meeting Rooms van WATT Factory bestaan uit:

CHIFFON
Niv 0
Capaciteit (max)
10 personen zittend

Prijs
Dagdeel (≤4u) : €215
Dag : €415

Materiaal
Smart TV + WiFi

.
Alle prijzen zijn exclusief btw.

SILK
Niv 1

Capaciteit (max)
10 personen zittend

 
Prijs

Dagdeel (≤4u) : €215
Dag : €415

 
Materiaal

Smart TV + WiFi
 WOOL

Niv 1
Capaciteit (max)
10 personen zittend

Prijs
Dagdeel (≤4u) : €215
Dag : €415

Materiaal
Smart TV + WiFi + Whiteboard


