
Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen vzw
Lammerstraat 18, 9000 Gent
tel. 09 266 14 40, fax 09 266 14 41

Aanvrager - naam bedrijf

Adres

Ondernemingsnummer

E-mailadres contactpersoon

Telefoon/GSM contactpersoon

Datum activiteit

Beginuur

Einduur

Omschrijving seminarie / opleiding / meeting / receptie / 
andere

Aantal deelnemers

Gewenste zaalopstelling 
(enkel in te vullen voor zaal Venezia)

U-opstelling (max.30 pers.)
theaterstijl (max. 70 pers)

lege zaal (capaciteit staand : 75 pers)
Kaapstad      (-1 klein)         tot 12 p. waarborg* : 250 €

Venezia        (-1 groot)        tot  30 p. in U-opst waarborg* : 300 €

Santa Fé      (gelijkvloers)  tot 7 p.
Cusco           (+5)                  tot 16p. waarborg* : 1.000 €

1/2dag : 500 €
1 dag : 900 €

Kaapstad : 80 €

Venezia : 100 €
Santa Fé : 25 €

ledenvoordeel:
gratis : 2 halve dagen/maand/bedrijf

Cusco : 100 €

Flexplekken
5 € / halve dag

ledenvoordeel:
gratis: 2 dagen/maand/bedrijf geldig voor 1 persoon

Verbruik : Koffie - Water -
Nutsvoorzieningen

3€/p/ halve dag
ledenvoordeel (max.2 dagen/maand):

* 10 pers. gratis op -1
** 7 pers. gratis op 0 

Security
(minimum 3 uur betalend)
1 week op voorhand te bevestigen

50€/u van 17u tot 22u (vrijdag vanaf 16u)
60€/u na 22u en op zaterdag tot 22u

70€/u na 22u op zaterdag en op zondag tot 22u
80€/u na 22u op zondag

Internet gratis wifi
VOKAOVL_Event

Broodjes of lunch rechtstreeks te bestellen bij één van de 
huiscateraars

Totaal 0

* Waarborg is enkel te storten voor activiteiten die 
georganiseerd worden buiten de kantooruren
en dit max. 1 week voor aanvang activiteit
op rekening IBAN: BE28 2930 1712 6720 - BIC: GEBABEBB

tarieven exclusief btw
geldig tot 31/12/2017

Datum
Handtekening

Terug te bezorgen per fax 09 266 14 41 of via scan aan marie-ange.sallemeyn@voka.be 
* aanvragen voor security minstens 5 werkdagen op voorhand te bevestigen F_KRN_062

Aanvraag / reservatie gebruik vergaderzaal Voka Box Gent

Huur zaal Cusco (+5)
enkel voor Voka-leden

Kosten
(administratie en logistiek)

voormiddag : 8u30 - 12u30
namiddag : 13u - 17u

hele dag : 8u30 - 17u (op vrijdag tot 16u)
buiten kantooruren -> op aanvraag


	Blad1

