LEARNING & DEVELOPMENT CENTER AALTER

ALELO: MULTIFUNCTIONELE RUIMTE (tot 40 personen)
Het Learning & Development Center van vzw Vorm in Aalter beschikt over een multifunctionele
ruimte die bijzonder geschikt is voor vormingen, trainingen, opleidingen, meetings en
seminaries.
In theateropstelling is er plaats tot 40 personen, in school- of u-vorm tot 26 personen.

INFRASTRUCTUUR
MULTIFUNCTIONELE RUIMTE
Deze multifunctionele ruimte is standaard
uitgerust met
• 75” led-lcd-scherm met chromecast
verbinding en een audio-installatie
• gratis WIFI
• flipchart met stiften en papier
• flexibel meubilair
• klimaatregeling
• toegang (gelijkvloers) en toiletten
aangepast aan rolstoelgebruikers

Er is veel natuurlijk daglicht in deze zaal, uiteraard is verduistering mogelijk. Andere
benodigdheden zijn beschikbaar op aanvraag.

RESERVEREN EN PRIJSOPGAVE
Neem gerust contact op met Wendy Opbrouck om uw wensen te bespreken
en voor een prijsvoorstel.
Bel 050 84 10 57 of mail naar wendy@vzwvorm.be. Ze helpt u graag verder!

GROEP

AMELO: VERGADERZAAL (tot 8 personen)
Naast de multifunctionele ruimte beschikt het Learning & Development Center over een
vergaderzaal die bijzonder geschikt is voor een meeting, een zakelijk gesprek, een interview
met privacy, een (management) brainstormsessie ...
De vergaderzaal is zelfs last minute te boeken (op de dag zelf)!

INFRASTRUCTUUR VERGADERZAAL
Deze vergaderzaal is standaard uitgerust met
• privacyfolie
• flipchart met stiften en papier
• flexibel meubilair
• klimaatregeling
• gratis WIFI
• toegang (gelijkvloers) en toiletten aangepast
aan rolstoelgebruikers
Ook de vergaderzaal beschikt over veel natuurlijk daglicht, en ook hier is verduistering
mogelijk. Andere benodigdheden zijn beschikbaar op aanvraag.

CATERING
In de multifunctionele ruimte is een coffeecorner waar we voor u koffie, thee, water en
versnaperingen kunnen voorzien. In de vergaderzaal kunnen wij dit op de tafels klaarzetten.
Extra catering - van water op de tafels tot broodjeslunch en andere koude gerechten - is
bespreekbaar.

CENTRALE LIGGING
Grote troeven van ons Learning & Development
Center zijn ongetwijfeld de centrale ligging, op
de grens van Oost- en West-Vlaanderen, en de
vlotte bereikbaarheid.

VLOTTE BEREIKBAARHEID
•
•
•
•

Op vijf minuutjes van de E40-Aalter
Gratis parking in de buurt!
Een kilometer van NMBS-station ‘Aalter’
Bushalte voor de deur

RESERVEREN EN PRIJSOPGAVE
Neem gerust contact op met Wendy Opbrouck om uw wensen te bespreken en voor een
prijsvoorstel. Bel 050 84 10 57 of mail naar wendy@vzwvorm.be. Ze helpt u graag verder!

GROEP

MEEDENKEN MEEDOEN MEEGROEIEN

