Gemeenschapscentrum den egger
Rode zaal: Deze zaal heeft een capaciteit van 525 zitplaatsen op de tribune. De ruimte kan
vlot omgebouwd worden tot een polyvalente zaal met 850 staanplaatsen of 300 zitplaatsen
met tafels en stoelen.
Blauwe zaal: Deze zaal heeft een capaciteit van 212 zitplaatsen op de tribune. De ruimte kan
vlot omgebouwd worden tot een polyvalente zaal met 500 staanplaatsen of 120 zitplaatsen
met tafels en stoelen.
Galerij: Dit is de ideale locatie voor tentoonstellingen en beurzen allerhande.
Foyer: Bij gebruik van de rode zaal met tribune, verloopt de ingang via de foyer. Bij de
ontvangst, pauze of receptie achteraf kunnen in de foyer maximaal 200 zitplaatsen voorzien
worden met tafels en stoelen. De foyer kan ook apart gebruikt worden voor andere
gelegenheden (recepties, walking dinner, e.d.) en kan ook dienst doen als sfeervolle
tentoonstellingsruimte of als verpozingsruimte voor deelnemers aan congressen en
seminaries.
Vergaderlokalen: In de vergaderruimtes zijn internetaansluiting en whiteboard aanwezig. Op
eenvoudig verzoek kunnen water, koffie en/of thee voorzien worden.
Vergaderlokaal 1 is de ideale vergaderruimte voor kleinere groepen tot 12 personen. De
standaardopstelling bestaat uit 6 tafels en 12 stoelen, maar is uitbreidbaar.
Vergaderlokalen 2 en 3 zijn uitgerust met een vaste projector en scherm en kunnen
afzonderlijk of apart gebruikt worden. Beide lokalen zijn verduisterbaar. De
standaardopstelling per lokaal bestaat uit 10 tafels in O-vorm en 20 stoelen, maar is
uitbreidbaar.
Repetitielokaal: De basisuitrusting van deze repetitieruimte bestaat uit een zanginstallatie,
een vijfdelig basisdrumstel, inclusief 3 cimbaalstatieven en drie microfoons met statief.
Kleedkamers: met schminkstoel, spiegels, douche en apart toilet.
Keuken: volledig uitgerust voor activiteiten tot ± 300 personen (glazen, bestek, porselein en
toebehoren).

Te reserveren bij secretariaat GC den egger – 013 46 06 50 – info@denegger.be –
www.denegger.be
De reservatieaanvraag dient aan GC den egger overgemaakt te worden:
- ten laatste tien werkdagen voor datum van activiteit voor gebruik van rode en blauwe
zaal
- ten laatste vijf werkdagen voor datum van activiteit voor gebruik van andere lokalen.
Aanvragen die ons laattijdig bereiken, zullen niet meer behandeld worden. Aanvragen (en
opties) kunnen gedaan worden ten vroegste 12 maanden voor de gewenste datum.

