LAAT JE INSPIREREN ÉN VERWENNEN
Kempus is een unieke locatie voor organisaties die events, vergaderingen, bijeenkomsten,
businesslunches of drinks willen organiseren in een inspirerende omgeving, doordrongen van
technologie en duurzaamheid.

Vragen, offerte of plaatsbezoek?
booking@kempus.be of 014 470 650

MEETING
GELIJKVLOERS, 1 , 5 OF 6e VERDIEPING | TOT 6 OF 12 PERSONEN
e

e

COZY

BOARD

€

70 / €90

halve dag

€

hele dag

165 / €195

halve dag

hele dag

Onze vergaderzalen zijn uitgerust met 4K schermen en geïntegreerde videoconferencing.
Iedereen surft bliksemsnel en veilig. Klimaatplafonds zorgen voor ideale temperatuur.
Voortdurende ventilatie garandeert een gezonde omgeving.

DE CINEMA
GELIJKVLOERS | TOT 64 PERSONEN

€

295 /

halve dag

€

345

hele dag

Maak indruk. Op het gelijkvloers genieten je genodigden in alle comfort van perfect beeld
en cinematisch geluid. Jouw presentatie, slideshow of video komt volledig tot zijn recht.

SEMINAR / EVENT / RECEPTIE
7e VERDIEPING | TOT 35 - 90 OF ZELFS 180 PERSONEN

Verras je gasten met panoramisch zicht over Turnhout en de

ruime parking met laadopties. Je wordt voor je gelegenheid

Kempense natuur op onze dakverdieping. Je beschikt over

volledig ontzorgd door Roeftop, onze bar/restaurant waar je kan

touchscreens, videoconferencing tools, geweldige audio & gratis

lunchen of dineren, en naar hartelust verwend zal worden.

B A L L R+ OT E OR R MA S

SUITE

TOT 35 PERSONEN

€

2 7 5 / €395

halve dag

€

hele dag

255 / €365

halve dag

hele dag

CARRÉ

KLAS

U-VORM

TOT 90 PERSONEN

€

47 5 / €595

halve dag

€

hele dag

4 50 / €565

halve dag

hele dag

PRESENTATIE / SEMINAR

TOT 180 PERSONEN
BALLROOM + SUITE SAMEN

€

695 /

halve dag

€

895

hele dag

OPSTELLING TE BESPREKEN

Vragen, offerte of plaatsbezoek?
booking@kempus.be of 014 470 650

LUNCH

LOCATIE
Kempus bevindt zich vlak bij de E34, op de rand van de Turnhoutse stadsring,
wat voor een vlotte bereikbaarheid zorgt. Je parkeert eenvoudig en hebt veel
groen in de buurt. Wagens kunnen groene stroom laden en de aansluitingen
met het openbaar vervoer zijn ideaal.
Technology is best when it brings people together!

In het dakrestaurant Roeftop kan je gezond &
culinair genieten met zicht op de Kempense natuur

PRAKTISCH

CATERING

Hoe worden de dagdelen bepaald?





Voormiddag: 08u30 – 12u30





Namiddag: 13u30 – 17u30





Avond: 18u00 – 22u00

Gezonde & fruitige tussendoortjes vanaf €3/persoon
Lunchformules vanaf €19/persoon:

Buffet menu (+12 verschillende gerechten)

2 delen samen wordt beschouwd als "hele dag"
Wat is inbegrepen in de prijs?

Ontbijtformules vanaf €15/persoon

Diverse soepen…


Diner formules vanaf €25/persoon:



Projectie via interactieve touchscreens



Wifi

Sharing menu



Vergaderopstelling naar keuze

Walking Diner



Flipchart & stiften

Appetizers…



Laserpointer



Water uit waterdispenser (tot 35 pers.)



Sanitair & vestiaire



Gratis parking

Buffet menu (minstens 12 verschillende gerechten)



Drank formules vanaf €9/persoon:
Drankpakket: onbeperkt genieten van
frisdrank, huiswijn en bieren van de tap, dit kan
per uur, voor een halve of een hele dag

Wat is niet inbegrepen en wordt extra gefactureerd?


Dranken à la carte of in een drankformule:

Extra supplementen mogelijk: non-alcoholisch,

Koffie & thee, frisdrank, zware bieren,

speciale bieren, suggestiewijnen, cocktails

bier van ‘t vat, wijn (wit, rosé, rood)

en mocktails



Catering: door onze eigen chef-kok van Roeftop



Extra didactisch materiaal en/of aankleding

Facturatie

van de eventruimtes



Gebeurt eerstdaags na de vergadering of
het event, tenzij anders overeengekomen

Vragen, offerte of plaatsbezoek?
booking@kempus.be of 014 470 650



Prijzen zijn exclusief BTW

