ACTA

Aanbod meetingcenter
tel: +32 3 620 23 00 - fax: +32 3 666 36 51 - email: acta.info@acta-vzw.be - www.acta-vzw.be

Wat is ACTA?
ACTA vzw is een opleidingscentrum, gespecialiseerd in techniek en automatisering. ACTA stelt bovendien haar infrastructuur ter beschikking van bedrijven, verenigingen, klanten en partners. Op die manier vervult ACTA ook een rol als meetingcenter en office-hub.

Waar vind ik ACTA?

Wat biedt ACTA?

ACTA vzw is gelegen in de groene gemeente Brasschaat, in
het noorden van de provincie Antwerpen. Vlak bij autostrade
E19 aan op- en afrit 4 Sint-Job-in’t-Goor, vindt u eenvoudig
de weg naar Campus Coppens. Dit splinternieuwe bedrijventerrein biedt voldoende parkeergelegenheid en vormt de
ideale locatie om in alle rust uw activiteiten te laten plaatsvinden.

•

•
•

Verschillende geklimatiseerde seminarieruimtes. Een
eerste, genaamd Ampère, is 62 m² groot en biedt plaats
aan 30 personen zittend aan tafel tot 45 personen in
auditoriumformule.
Zaal Joule, een vergaderruimte van 56 m², kan 16 tot 30
personen zetten.
Ook het informaticalokaal kan ingezet worden voor uw
seminarie. 15 krachtige desktop pc’s met 20 inch monitoren, met besturingssysteem Microsoft Windows 7
staan ter uwer beschikking.

Hoe doet ACTA dit?
•

Ook het bedrijfsrestaurant van 182 m² kan op uw vraag
omgevormd worden tot een presentatie- of vergaderzaal, goed voor 90 personen.
• ACTA biedt ook mogelijkheden voor de huur van kantoorruimtes. Een ruimte van 42 m² is reeds beschikbaar
voor u als bedrijf.
Al onze zalen zijn voorzien van voldoende natuurlijke lichtinval en een goede akoestiek. Verder kunt u steeds rekenen
op de nodige assistentie bij technische vragen en streven wij
continu een flexibele en kwaliteitsvolle service na.

Wanneer je bij ons komt vergaderen, word je ontvangen
met koffie en thee. ACTA vzw kan uw ontbijt, een uitgebreide broodjeslunch of warme maaltijden voorzien. Een
borreluurtje als afsluiter van de dag behoort ook tot de mogelijkheden.
Graag helpen we u voor meerdaagse seminaries ook op
weg met uw zoektocht naar overnachtings- en ontspanningsmogelijkheden in de buurt. Zowel de natuurliefhebber,
de cultuurfanaat als de sportieveling zal zich kunnen uitleven in de nabije omgeving van ons bedrijf.

Formules

(Vrijblijvende offertes, een voorstel op maat of andere wensen zijn steeds bespreekbaar)

Formule 1
inclusief:
• Zaalhuur
• ontvangstkoffie, thee, water
• koffie, thee, versnapering bij
pauze
• 3-gangenmenu*
• koffie, thee bij pauze

Formule 2
inclusief:
• Zaalhuur
• ontvangstkoffie, thee, water
• koffie, thee, versnapering bij
pauze
• Broodjeslunch* + soep
• koffie, thee bij pauze

*geen alcoholische dranken tijdens middagmaal en pauze

Ontbijt
inclusief:
• koffiekoeken, pistolets met beleg,
koffie, thee
Afsluitende drink
inclusief:
• bier, wijn, frisdrank
• borrelhapjes
Bijkomende mogelijkheden
• Yoghurt en/of fruit
• zaalhuur zonder catering

Waarom kiezen voor ACTA?
Onze zalen zijn voorzien van internetverbinding en vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ze worden met de nodige
zorg klaargemaakt zodat u zonder zorgen kan vergaderen
buiten de grenzen van het eigen bedrijf.
ACTA vzw stelt ook het nodige presentatie- en communicatiemateriaal ter beschikking. Onze modulaire tafels en stoelen
zorgen bovendien voor het gewenste comfort wanneer u bij
ons komt vergaderen.
Tot slot kan uw afsluitende drink plaatsvinden op onze foyer
met uitzicht op onze unieke bedrijfshal, het hart van ACTA.
Kortom, ACTA vormt door haar vlot toegankelijke, goed bereikbare, professionele omgeving een ideale locatie als meetingcenter of office-hub.
Meer informatie en reservaties:
Mail naar Liesbeth.schelfout@acta-vzw.be
of telnr: + 32 3 620 23 72.
Reserveren kan ook via onze website: www.acta-vzw.be
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Richting autosnelweg E19

Route naar ACTA meetingcenter

ACTA- vzw

Campus Coppens gps : 51.32811 , 4.53053
Ruiterijschool 9, 2930 Brasschaat
tel: + 32 3 620 23 00 fax: +032 3 620 23 51
acta.info@acta-vzw.be, www.acta-vzw.be

