OV ER AALST
MEETI NG CE NT E R
Meer dan alleen vergaderen
Op zoek naar de geschikte partner voor het huren van vergaderzalen? Aalst
Meeting Center biedt u de geschikte locatie om uw vergaderingen, seminaries
of events te laten plaatsvinden. Er zijn 7 unieke vergaderzalen waaruit u kunt
kiezen, elk met hun eigen uitstraling.

Persoonlijke ontvangst
Ons team staat klaar om u te
ontvangen. Een persoonlijke
aanpak en een perfecte service
staan bij Aalst Meeting Center
steeds voorop.

Vergaderzalen
Een seminarie, symposium,
congres of opleiding in
aantocht? Aalst Meeting Center
biedt een aangepaste formule
voor elk bedrijfsevent.

Seminaries
Op zoek naar de geknipte locatie
voor uw event? Van de
zaalopstelling tot het gebruik
van audiovisueel materiaal, wij
regelen het voor u.

Catering
In samenwerking met onze
Head Chef zorgen wij voor een
hoogstaande en verzorgde
catering op maat gemaakt voor
uw event en op basis van uw
persoonlijke wensen.

Parking
Uw wagen kunt u kwijt in de
privéparking van het hotel.
Daarnaast is er nog een
bewaakte openbare parking in
de omgeving.

VERGADERZALEN
Vergaderzalen huren
Op zoek naar de geschikte partner voor het huren van vergaderzalen? Aalst
Meeting Center biedt u de geschikte locatie om uw vergaderingen, seminaries
of events te laten plaatsvinden. Er zijn 7 unieke vergaderzalen waaruit u kunt
kiezen, elk met hun eigen uitstraling. Van de zaalopstelling tot de technische
uitrusting, wij regelen het allemaal zodat u zich nergens zorgen over hoeft te
maken.
Meer dan alleen vergaderen
Loopt uw vergadering of bijeenkomst een volledige dag of een gedeeltelijke
dag? Naargelang uw keuze biedt Aalst Meeting Center een gepaste formule
aan. Ook voor meerdaagse vergaderingen kunnen wij zorgen. Aalst Meeting
Center biedt een totaalpakket aan waarbij u gebruik kunt maken van onze privé
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up-to-date materiaal, …
Wij garanderen een persoonlijke aanpak waarbij ons team continu klaarstaat
om ervoor te zorgen dat u en uw collega’s niets tekortkomen en ten volle
kunnen genieten van een geslaagde vergadering of bijeenkomst. Ieder
vergadervoorstel wordt door ons op maat uitgevoerd.
Op zoek naar de ideale teambuildingactiviteit voor uw bedrijf, vereniging of
vriendengroep? Wij werken graag de gedroomde formule voor uw groep
uit! Kortom, voor een totaalervaring met alles erop en eraan bent u bij Aalst
Meeting Center aan het juiste adres!

V ERGA D E R Z A L E N
Zaal Daens
Onze vergaderzaal Daens heeft een oppervlakte van 50 m².
Deze zaal is 6,8 m lang, 7,2 m breed en 2,65 m hoog. Het
aantal zitplaatsen varieert naargelang de zaalopstelling.
Er zijn 40 theaterstijl plaatsen, 25 klasstijl plaatsen,
20 U-vorm plaatsen, 30 blokplaatsen, 75 receptieplaatsen
en 35 banketplaatsen.

Zaal Boon
Met een oppervlakte van 70 m² is zaal Boon meteen onze
grootste vergaderzaal. De zaal telt een lengte van 8,5 m,
een breedte van 7,5 m en een hoogte van 2,65 m.
Afhankelijk van de zaalindeling kan de hoeveelheid
plaatsen verschillen.
Er zijn 60 theaterstijl plaatsen, 45 klasstijl plaatsen,
30 U-vorm plaatsen, 40 blokplaatsen,
125 receptieplaatsen en 50 banketplaatsen.
Zaal Boon-Daens
Zaal Boon-Daens is een samensmelting van onze grootste
vergaderzalen Boon en Daens.

Zaal Aquarius
De zaal Aquarius kent een oppervlakte van 46 m². Met
een lengte van 11,6 m is dit tevens onze langste
vergaderruimte. De zaal is 4 m breed en 2,6 m hoog. Het
aantal zitplaatsen varieert naargelang de zaalopstelling.
Er zijn 50 theaterstijl plaatsen, 35 klasstijl plaatsen,
20 U-vorm plaatsen, 25 blokplaatsen, 50 receptieplaatsen
en 40 banketplaatsen.

Zaal Martens
Zaal Martens heeft een oppervlakte van 60 m². De
grootste troef zit hem in de lengte. Deze zaal is 11 m lang.
Daarnaast is hij 5,1 m breed en 2,7 m hoog. Op basis van
de zaalindeling kan het aantal plaatsen variëren.
Er zijn 50 theaterstijl plaatsen, 30 klasstijl plaatsen,
25 U-vorm plaatsen, 30 blokplaatsen, 60 receptieplaatsen
en 35 banketplaatsen.

Zaal Coecke
De zaal Coecke telt een oppervlakte van 35 m².
Deze vergaderzaal is 4,8 m lang, 7,2 m breed en 2,7 m
hoog. Naargelang de gekozen zaalopstelling kan het
aantal plaatsen verschillen.
Er zijn 20 theaterstijl plaatsen, 12 klasstijl plaatsen,
12 U-vorm plaatsen, 20 blokplaatsen, 30 receptieplaatsen
en 15 banketplaatsen.

Business Lounge
Onze Business Lounges hebben een totale oppervlakte
van 40 m². Ze zijn 7,4 m lang, 5 m breed en 2,4 m hoog.
Onderstaande hoeveelheid zaalplaatsen zijn mogelijk.
Er zijn 25 theaterstijl plaatsen, 20 klasstijl plaatsen,
10 U-vorm plaatsen en 24 blokplaatsen.

Elke vergaderzaal is voorzien van alle technische en praktische
materialen die horen bij een hedendaagse bedrijfsaccomodatie.
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een PA-systeem en airco.
Elke zaal is aangenaam ingekleed en heeft voldoende daglicht.
Onze vergaderzalen bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping
zodat u ze makkelijk kan bereiken (ook mbt rolstoelen bijvoorbeeld).
De Business Lounges – mét terrassen – zijn met de lift
bereikbaar (5e verdieping).

CATERING
Lunch & dinner
Onze business lunchformule bestaat uit een twee- of driegangenmenu dat we
dagelijks bepalen op basis van het marktaanbod en seizoen. We werken enkel
op basis van verse aanvoer. We houden bij het samenstellen van de gerechten
altijd rekening met licht verteerbare producten.
Formules op maat
Elke gelegenheid kan worden gebracht met bijhorende receptieformule of
walking dinner concept. Omdat we een groot aanbod aan hapjes kunnen
brengen in diverse situaties en seizoensmomenten is een formule op maat het
meest aangewezen.
Maandmenu
We zorgen elke maand voor 2 basismenu’s die gemengd gebracht kunnen
worden naar uw wensen. Om de keuken te respecteren en de prijs van de
gerechten evenwichtig te houden vragen we om bij keuzemenu’s rekening te
houden met minstens 8 personen per gerecht.
Broodjeslunch
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zelf uw broodje samen te stellen. We brengen 3 soorten vers afgebakken
broodjes in een variatie van wit, rogge tot spelt en meergranen. 3 soorten beleg,
gesneden groenten, sla en tomaat. We voorzien ook aparte sauzen en tapenades.
Elke broodjeslunch bevat een vers gemaakte seizoenssoep en een individueel
dessert met vers gesneden fruit.

OVER N A CHTEN

Keizerlijke luxe
Bij Keizershof Hotel Aalst leggen wij onze gasten graag in de watten.
Ons hotel heeft een gezellige, luxueuze en stijlvolle uitstraling waardoor het
toegankelijk is voor zowel toeristen als professionals. Ontdek onze
verschillende soorten kamers en boek de kamer die het beste aansluit bij uw
wensen eenvoudig via onze website: Royal Suite, Junior Suite, Twin Business,
Twin Deluxe, Double Business, Queen Deluxe, King Deluxe, King Accessible,
Anti-allergiekamer, Triple en Connecting kamer.
De moderne, sfeervolle Deluxe kamers zijn voorzien van een inloopdouche,
make-upspiegel, USB-lader voor uw smartphone, airco, kluis, telefoon, AM/
FM alarmklok, bureau/werkplek en allerlei andere voorzieningen. Dankzij
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roomservice wordt uw verblijf nog aangenamer.

LIGGING
Aalst Meeting Center en het Keizershof Hotel zijn gelegen in het centrum van de
stad, op wandelafstand van het station en de Grote Markt.
In de omgeving vindt u verschillende eet- en drinkgelegenheden, maar
uiteraard kan u terecht in Hotel Keizershof voor speciale cateringformules.
Na een vermoeiende dag in de charmantste stad van Vlaanderen kunt u
genieten van een ontspannende sauna. Wilt u tijdens uw bezoek aan Keizershof
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Parking
Komt u met de wagen? Dan kan u parkeren in de privéparking van Keizershof
Hotel of in een van de omliggende parkings: Parking Hopmarkt ligt op 50 meter
en Parking Keizershallen bevindt zich op 120 meter van het hotel.

CONTACT
Wilt u vergaderen in het centrum van het charmante Aalst, ideaal gelegen
tussen Gent en Brussel? Onze centrale locatie maakt het businesscentrum
toegankelijk voor bedrijven uit verschillende regio’s om optimaal te vergaderen.
Boek meteen uw meetingruimte via onze website of breng ons een bezoekje!
Ook nood aan overnachting? Wij verwelkomen u graag in ons hotel, zodat u
goed uitgerust bent voor uw professionele uitdagingen.

Keizershof Hotel
+32 (0)53 77 44 11
contact@keizershof-hotel.com
Korte Nieuwstraat 15
9300 Aalst

Aalst Meeting Center
+32 (0)53 77 44 11
info@aalstmeetingcenter.be
Korte Nieuwstraat 15
9300 Aalst

www.keizershof-hotel.com

www.aalstmeetingcenter.be

KeizershofHotelBestWesternPremier

AalstMeetingCenter

