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1. FACILITEITEN
The Arena treedt op als locatieverhuurder en niet als organisator van uw evenement. Hiervoor kunt u
beroep doen op onze preferred partners. We kunnen wel zorgen voor een eventverantwoordelijke die een
aanspreekpunt is bij vragen tijdens het evenement. Meer informatie vindt u daarover bij het onderdeel
Zaalverantwoordelijke.

ALGEMEEN
De faciliteiten worden verhuurd onder volgende voorwaarden:
· halve dag: < 5 uur (mits zaal klaar 1 uur voor aanvang en 1 uur na afloop). Indien de tijd overschreden
wordt, zal het dagtarief aangerekend worden.
· dag: > 5u
· opbouw en afbouw: is voorzien 1 uur voor aanvang en 1 uur na afloop van het event.
· extra op- en/of afbouw de dag van het event: op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
· extra opbouw- en/of afbouwdag (dag voor of na het event):
· halve dagtarief (< 5u) - 25% zaalhuur
· dagtarief (> 5u) - 50% zaalhuur
In de opgegeven huurprijs is inbegrepen:
· onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zoals wandelgangen, inkomhal, toiletten, etc.
· verlichting, verwarming en/of airconditioning van het gebouw
· basisreiniging na event (tenzij anders vermeld in offerte)
· security (cfr. art. 4)
De opgegeven huurprijs is exclusief
(tenzij anders vermeld of voorzien in de offerte):
· de verplichte verzekering alle risico’s
· technische prestaties niet eigen aan de basisvoorwaarden
· huur zalen voor op- en afbouw
· tussentijdse reiniging
· bewaakte vestiaire
· permanentie toiletten
· parking en parkingboy(s) / host(s) of hostess(es)
· meubilair / techniek (tenzij anders vermeld in de offerte)
· BTW (21%)
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OVERZICHT ZALEN EN TARIEVEN

CA PA CI TEI T

NIVEAU

m²

WALKING
DINNER

RECEPTIE

BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

BOARDROOM

EVENTFACILITEITEN
FOYER

Meetdistrict
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-

-

-

-

-

-

-

-

AUDITORIUM
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0-1

-

-

-

-

346

-

-
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BUSINESS
LOUNGE
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1
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-
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-
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A1
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200

150
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300

250

140

412 m²
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350
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B2

331 m²

250

200

1
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3
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-
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-
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-
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-
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3
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60

30

-

300

120

-

-

150

80

-
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-

-

-
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DAGTARIEF
( > 5U) 18

MEETBOXES

SKYBOX

4-T1
ZAAL
HUUR
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SKYBOX

11
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OFFICEBOX
AUDITORIUM

7
8

PRESSBOXLOUNGE 5 - A
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PERSZAAL

-

SPELERSLOUNGE

-

4 - T3 -

1/2

45 m²

-

45 m²

-

5 - T1
55 m²
excl.
0
265 m²
T1 - A
2
T1 - B

NIVEAU

EVENTFACILITEITEN
0
0-1

-

-

1

1425 m²

T3 - B

BUSINESS SEATS

HALVE DAGTARIEF (< 5U)
-

OP AANVRAAG

-

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG
-

-

24

OP AANVRAAG
24
OP AANVRAAG
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1850 €
3750 €

-

1250 €

-

500 €

399 m²

-

2000 €

465 m²

-

1500 €

542 m²

-

1250 €

521 m²

-

2500 €

162 m²

2

-

-

500 m²

T2
T3 - A

-

-

-

712 m²

-

T1 - C

PROMENADE

m²

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG

T3 - C

297 m²

-

1000 €

Bezoekersvak

402 m²

-

1000 €

T4

465 m²

-

1250 €

A1

331 m²

875 €

1600 €

278 m²

1000 €

1850 €

412 m²

1250 €

2250 €

331 m²

875 €

1600 €

1

45 m²

250 €

475 €

3

30 m²

250 €

475 €

17

30 m²

250 €

475 €

45 m²

250 €

475 €

70 m²

950 €

1350 €

A2
B1

3

B2
MEETBOXES

SKYBOX

20
PRESIDENTIAL SKYBOX

11

4-T1
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BUSINESS LOUNGE
ALGEMEEN
· WiFi-gegevens
		
- naam: KAA Gent Events
		
- paswoord: events@Ghent7

PLAN

INKOMHAL
· bereikbaar via roltrap, trap of liften
· vaste onthaaldesk (6,8m x 0,73m)
- elektriciteit aanwezig
· vaste vestiaire 300 jassen
(onbemand/ niet genummerd)
· toiletten

DE LOUNGE
Meubilair
De business lounge beschikt over een vaste
set-up inzake meubilair. Deze is voorzien in de prijs
van de zaalhuur. Indien de bestaande set-up van de
business lounge dient gewijzigd of verwijderd te
worden, dient hiervoor een extra opbouw voorzien te
worden, waarvan de kostprijs € 1200 (€ 600 voor 1/2
ruimte) bedraagt.
· tafels
- rechthoekige hoge tafels : 70 stuks
· stoelen
- witte & blauwe barkruk : 125 stuks
- 30 witte poefen met 15 bijzettafeltjes
Extra accommodatie
· 3 vaste bars
· kleedkamer (gebruik op aanvraag)
· 2 goederenliften aanwezig
· zithoek (kan niet verwijderd worden - vaste set-up)
· toiletten
Technische fiche
· hoogte: H 2,70m
· oppervlakte: 1425 m2
· grondplan - zie website
· techniek: de business lounge wordt casco
aangeleverd, wat betekent dat alle gewenste
techniek voorzien moet worden.
· drijfkracht

aanwezig: 63A
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OVERZICHT
RECEPTIE

MEETING

RECEPTIE

WALKING
DINNER

BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

1440

1000

550

500

-

-

HUUR VAN DEZE RUIMTE: DAGTARIEF (>5U)
1/2 ruimte

€ 1850 (excl. BTW)

Volledige ruimte

€ 3750 (excl. BTW)

PROMENADE
PLAN

De promenade is een multifunctionele ruimte waarin
diverse events georganiseerd kunnen worden. Van
seminaries, party, beurzen tot teambuildings.
Gezien de specifieke ruimte, zijn offerte en technische
fiche op aanvraag.
De promenade vereist extra administratieve
opvolging en coördinatie voor en tijdens het
evenement gezien de brandtechnische vereisten. Het
eventdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan de brandweer en ter plaatste opgevolgd
te worden voor aanvang event. De kostprijs hiervan
bedraagt € 650.

OVERZICHT
RECEPTIE
RECEPTIE

WALKING
DINNER

MEETING
BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

Op aanvraag
HUUR VAN DEZE RUIMTE: DAGTARIEF (>5U)
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T1 - A

€ 1250 (excl. BTW)

T1 - B

€ 500 (excl. BTW)

T1 - C

€ 2000 (excl. BTW)

T2

€ 1500 (excl. BTW)

T3 - A

€ 1250 (excl. BTW)

T3 - B

€ 2500 (excl. BTW)

T3 - C

€ 1000 (excl. BTW)

Bezoekersvak

€ 1000 (excl. BTW)

T4

€ 1250 (excl. BTW)

U-STIJL

BUSINESS SEATS A
ALGEMEEN
· WiFi-gegevens
		
- naam: KAA Gent Events
		
- paswoord: events@Ghent7

PLAN

INKOMHAL
· mobiele ontvangstdesk (wit)
· mobiele vestiaire (max. 300 jassen) onbemand/
niet genummerd
Deze faciliteiten worden casco aangeleverd,
waardoor extra meubilair steeds gehuurd moet
worden. The Arena kan de nodige stoelen en tafels
voorzien (zie Meubilair p20)
BUSINESS SEATS A1
· oppervlakte: 331 m2
· hoogte: 2,70m
· capaciteit zie overzicht
· techniek niet aanwezig, dient extra voorzien te
worden
· toiletten

OVERZICHT
A1
MEETING

RECEPTIE

BUSINESS SEATS A2
· oppervlakte: 278 m2
· hoogte: 2,70m
· capaciteit zie overzicht
· 2 goederenliften aanwezig
· techniek: standaarduitrusting:
- projectie op witte muur (Projector 5200 lumen)
input: HDMI/VGA
- geluidsversterking
- 1 draadloze micro + 1 micro op staander
· exclusief zaalhuur - € 475

RECEPTIE

WALKING
DINNER

BANKET

THEATERSTIJL

200

150

150

80

SCHOOLSTIJL

Op aanvraag

HUUR VAN DEZE RUIMTE
Halve dagtarief (<5u)

€ 875 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 1600 (excl. BTW)

A2
MEETING

RECEPTIE
RECEPTIE

WALKING
DINNER

BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

300

250

140

180

60

30

HUUR VAN DEZE RUIMTE
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U-STIJL

Halve dagtarief (<5u)

€ 1000 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 1850 (excl. BTW)

BUSINESS SEATS B
PLAN

ALGEMEEN
· WiFi-gegevens
		
- naam: KAA Gent Events
		
- paswoord: events@Ghent7
INKOMHAL
· mobiele ontvangstdesk (wit)
· mobiele vestiaire (max. 300 jassen) onbemand/
niet genummerd
Deze faciliteiten worden casco aangeleverd,
waardoor extra meubilair steeds gehuurd moet
worden. The Arena kan de nodige stoelen en tafels
voorzien (zie Meubilair p20)
BUSINESS SEATS B1
· oppervlakte: 412 m2
· hoogte: 2,70m
· capaciteit zie overzicht
· techniek: standaarduitrusting:
- projectie op witte muur (Projector 5200 lumen)
input: HDMI/VGA
- geluidsversterking
- 1 draadloze micro + 1 micro op staander
· exclusief zaalhuur - € 475
BUSINESS SEATS B2
· oppervlakte: 331 m2
· hoogte: 2,70m
· capaciteit zie overzicht
· techniek niet aanwezig, dient extra voorzien te
worden
· toiletten

OVERZICHT
B1
MEETING

RECEPTIE
RECEPTIE

WALKING
DINNER

BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

400

350

200

300

120

Op
aanvraag

HUUR VAN DEZE RUIMTE: DAGTARIEF (>5U)
Halve dagtarief (<5u)

€ 1250 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 2250 (excl. BTW)

B2
MEETING

RECEPTIE
RECEPTIE

WALKING
DINNER

BANKET

THEATERSTIJL

250

200

150

80

SCHOOLSTIJL

Op aanvraag

HUUR VAN DEZE RUIMTE: DAGTARIEF (>5U)
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U-STIJL

Halve dagtarief (<5u)

€ 875 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 1600 (excl. BTW)

AUDITORIUM & FOYER
HET AUDITORIUM
· capaciteit: 346 personen
· meubilair: vaste set-up zitjes (met uitklaptafeltje)
· basistechniek aanwezig:
- geluidsinstallatie met 2 x een headset
en 2 x een handheld (alle 4 draadloos)
- projectie met projectiescherm
- bestaande lichtinstallatie
- aansluiting aan het spreekgestoelte voor
een lap top
- 2 vaste microfoons op het spreekgestoelte
- er is geen technische assistentie voorzien
(verplicht)

PLAN

INKOMHAL / FOYER (NIVEAU 1)
· bereikbaar via trap of liften
· mobiele onthaaldesk
· mobiele vestiaire - onbemand / niet genummerd
· gebruik voor meerdere events / geen exclusiviteit
· meubilair: basis set-up statafels voor catering is
voorzien
· techniek: niet aanwezig

OVERZICHT
RECEPTIE

MEETING

RECEPTIE

WALKING
DINNER

BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

-

-

-

346

-

-

HUUR VAN DEZE RUIMTE: DAGTARIEF (>5U)

9

Halve dagtarief (<5u)

Op aanvraag

Dagtarief (>5u)

Op aanvraag

MEETINGBOXEN
ALGEMEEN
· drankenpakket standaard aanwezig: koffie, water,
frisdranken en bier (forfaitprijs / zelfbediening)
· airco / achtergrondmuziek
· WiFi-gegevens
		
- naam: KAA Gent Events
		
- paswoord: events@Ghent7
· beamer kan voorzien worden: € 75
· flipchart: € 5
· papier en pen: € 2,5 pp

PLAN

SKYBOX 1
· bestaande set-up (boardroom - lage tafels)
· plasmascherm aanwezig (55inch), input: HDMI
· geen mogelijkheid tot projecteren via beamer.
- extra techniek aanvragen bij PLAY.
· max. 14 personen
SKYBOX 3
· bestaande set-up (boardroom - lage tafels)
· plasmascherm aanwezig (55inch), input: HDMI
· mogelijkheid tot projecteren via beamer
· max. 12 personen

OVERZICHT
RECEPTIE
RECEPTIE

SKYBOX 11
· bestaande set-up (boardroom - lage tafels)
· plasmascherm centraal aanwezig (65inch),
input: HDMI
· mogelijkheid tot projecteren via beamer
· max. 24 personen

WALKING
DINNER

MEETING
BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

vaste set-up boardroom

SKYBOX 1, 3, 17 & 20
HUUR VAN DEZE RUIMTE

SKYBOX 17
· bestaande set-up (boardroom - hoge tafels)
· plasmascherm aanwezig (55inch), input: HDMI ·
mogelijkheid tot projecteren via beamer
· max. 12 personen

Halve dagtarief (<5u)

€ 250 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 475 (excl. BTW)

PRESIDENTIAL SKYBOX 11
HUUR VAN DEZE RUIMTE

SKYBOX 20
· bestaande set-up (boardroom - lage tafels)
· plasmascherm aanwezig (55inch), input: HDMI
· mogelijkheid tot projecteren via beamer
· max. 18 personen
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Halve dagtarief (<5u)

€ 950 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 1350 (excl. BTW)

MEETINGBOXEN
ALGEMEEN
· drankenpakket standaard aanwezig: koffie, water,
frisdranken en bier (forfaitprijs / zelfbediening)
· airco / achtergrondmuziek
· WiFi-gegevens
		
- naam: KAA Gent Events
		
- paswoord: events@Ghent7
· beamer kan voorzien worden: € 75
· flipchart: € 5
· papier en pen: € 2,5 pp

PLAN

OFFICEBOX 7
· bestaande set-up (boardroom - lage tafels)
· plasmascherm aanwezig (55inch), input: HDMI
· mogelijkheid tot projecteren via beamer
· max. 24 personen
OFFICEBOX 8
· bestaande set-up (boardroom - lage/hoge tafels)
· plasmascherm aanwezig (55inch), input: HDMI
· geen mogelijkheid tot projecteren via beamer.
- extra techniek aanvragen bij PLAY.
· max. 14 personen

OVERZICHT
RECEPTIE
RECEPTIE

WALKING
DINNER

MEETING
BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

vaste set-up boardroom
HUUR VAN DEZE RUIMTE
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Halve dagtarief (<5u)

€ 200 (excl. BTW)

Dagtarief (>5u)

€ 375 (excl. BTW)

U-STIJL

MEETINGBOXEN

PLAN

ALGEMEEN
Deze meetingboxen worden niet standaard
opgenomen in de eventfaciliteiten van de Ghelamco
Arena. Ze kunnen enkel op aanvraag gehuurd worden.
PERSZAAL
· niveau 0 (aparte ingang)
· maximumcapaciteit 80 personen in vaste set-up
theaterstijl
· basistechniek: beamer (HDMI/VGA - zonder geluid)
en vaste micro.
· catering via Gourmet Invent
· basis meubilair en catering aanwezig
(statafel / lage tafel)
· aparte wifi is voorzien
SPELERSLOUNGE
· niveau 2 (via promenade)
· geen techniek aanwezig
· catering via Gourmet Invent
· vaste set-up meubilair:
- 32 hoge zitplaatsen
(op barkrukken aan hoge tafel)
- 50 lage zitplaatsen (op poefjes aan lage tafel)
- 10 zitplaatsen in loungezetels
· aparte wifi is voorzien
PRESSBOX 5A
· niveau 5 (ingang via lift niveau 4)
· geen techniek aanwezig, extra beamer kan
voorzien worden
· maximumcapaciteit 40 personen set-up
theaterstijl
· catering via Gourmet Invent
· aparte wifi is voorzien

OVERZICHT
RECEPTIE
RECEPTIE

WALKING
DINNER

MEETING
BANKET

THEATERSTIJL

SCHOOLSTIJL

U-STIJL

Op aanvraag
HUUR VAN DEZE RUIMTE
Halve dagtarief (<5u)

Op aanvraag

Dagtarief (>5u)

Op aanvraag
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2. LOCATIE
ADRES
Ghelamco Arena
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
GPS Coördinaten 51°00’58.5”N, 3°44’02.0”E

Gent

E17 Antwerpen

afrit 9 (UZ)

Kortrijk
Antwerpen
afrit 9 (UZ)
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BEREIKBAARHEID
De verschillende faciliteiten zijn voor rolstoelgebruikers zeer goed toegankelijk.
Toegang gebouw
De hoofdingang van de arena bevindt zich tussen totem A en B. (zie parkingplan)
Openbaar vervoer
The Arena is bereikbaar met het openbaar vervoer via lijn 65, 67, 8 en 19
De bushalte bevindt zich voor het stadion ter hoogte van het pick-up point van Albert Heijn.
Meer informatie kan u vinden via: http://gent.delijn.be
Met de fiets
In de onmiddellijke omgeving van het stadion zijn er 3500 gratis fietsplaatsen.
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PARKING
Er is voldoende parkeerplaats beschikbaar rondom de site. Alle parkings zijn echter betalend waarbij
het tarief van € 1,5 tot € 5/uur of € 12 tot € 25/dag gehanteerd wordt.
U kan deze kost als organisatie dragen of u laat de genodigden zelf betalen aan de daarvoor voorziene
betaalautomaten.
Gezien de omvang van de site en de bijhorende parkings, adviseren wij u gebruik te maken van
parkingboys via Arena People. Mede door hun hun kennis en ervaring van deze site, zorgen zij voor
een vlot verloop van de eventparking.
The Arena kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor bezoekers die hun wagen op een
andere parking plaatsen en hierdoor enig mogelijk ongemak zouden ondervinden.
1. Betaling door de genodigden
Indien de gasten zelf betalen, mogen zij in principe vrij parkeren op de verschillende publieke parkings
rondom de site aan de tarieven gehanteerd op deze verschillende parkings. Bij het inrijden van de
parking dienen zij een parkingticket te nemen, dat zij na afloop van het event dan zelf dienen te
betalen aan daarvoor voorziene betaalautomaten.
2. Betaling door de organisatie
Bij afname van parkeerplaatsen zal The Arena bij elk event uiterlijk 2 weken op voorhand een parking
toewijzen op basis van het aantal verwachte wagens. Hieromtrent wordt dan ook een duidelijk
routeplan en een gedetailleerde beschrijving doorgestuurd.
Bij aanvang van het event bezorgen wij u het aantal gewenste uitrijtickets.
Deze uitrijvouchers dienen uiterlijk 5 werkdagen op voorhand besteld te worden en kunnen na afloop
niet gerecupereerd worden.
Uitrijvouchers per uur
-Tarief € 1,5 / uur: kan per uur besteld worden (bv vouchers van 1u, van 2u, van 3u, …)
- bij het inrijden van de parking dienen de genodigden een parkingticket te nemen. Vervolgens
ontvangen de genodigden bij check-in via de organisatie een voucher (nasteekkaart) met vooraf
bepaalde waarde. Na afloop van het event dienen de genodigden hun parkingticket te valideren aan
de voorziene betaalautomaten en dienen de vouchers na het parkeerticket in de automaat te stoppen.
Indien de timing overschreden wordt, dienen de genodigden zelf te betalen voor de extra uren.
Dagticket (24u) - uitrijtickets: € 12
Bij het inrijden van de parking dienen de genodigden een parkingticket te nemen. Vervolgens
ontvangen de genodigden bij check-in via de organisatie een voucher (uitrijticket). Na afloop van het
event kunnen de genodigden met dit ticket de parking verlaten.
Let op: deze tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de eventparkings.
(zie parkingplan)
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3. LEVERANCIERS
CATERING
Alle catering gebeurt exclusief via de vaste in-house leverancier Gourmet Invent.
Voor een eerste richtofferte of verdere bespreking dient men rechtsreeks contact op te nemen met
Eva Trommelmans via eva.trommelmans@gourmetinvent.be of via 0472 62 18 70.
De facturatie wat catering betreft verloopt rechtsreeks via Gourmet Invent.
Uitkoop catering is niet mogelijk.

TECHNIEK
De meeste eventfaciliteiten zijn voorzien van basistechniek, tenzij anders vermeld. Extra gewenste
techniek dient voorzien te worden via onze vaste in-house leverancier Play.
Voor een eerste richtofferte of verdere bespreking dient men rechtsreeks contact op te nemen met
Tom Van de Veire via tom.vandeveire@playbiz.be of via 0475/ 75 81 76.
Uitkoop technische leverancier is enkel mogelijk mits de betaling van een uitkoopsom van € 2500.
Achtergrondmuziek is voorzien.

PERSONEEL
Wat betreft personeel werken wij exclusief samen met onze partner Arena People.
Zij voorzien de nodige opleiding en kledij en zorgen voor een professionele begeleiding van
uw event.
Zij kunnen volgende profielen voor u voorzien: (prijs op aanvraag)
·
·
·
·
·
·

parkingboys
roadies
hostesses
sanitaire dame
gids of gastvrouw (rondleiding)
security

Voorwaarden:
· minimum fee 3u
· inclusief kledij
· inclusief vaste kosten (vervoer, …)
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COMMUNICATIE

			
Friends for Events zorgt voor de communicatie rond uw event. Van ontwerp tot
realisatie. Creatief en conceptueel. Kwalitatief en visueel. Op volgende website kan u alvast meer
informatie terugvinden: www.friendsforevents.be

FULL SERVICE EVENTBUREAU

Wat betreft organisatie functioneert The Arena louter als zaalverhuurder.
Indien verdere ondersteuning van de organisatie gewenst is, kan u contact opnemen met onze
preferred partner Goosebumps, een full service eventbureau. Gezien hun ervaring met verschillende
projecten in de Ghelamco arena, kunnen zij helpen bij de gehele organisatie van uw event. Meer
informatie vindt u terug op www.goosebumpsevents.be
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4. PRAKTISCHE INFO
LADEN EN LOSSEN
(zie parkingplan)
Voor laden en lossen, dient men gebruik te maken van 2 goederenliften (afmetingen H: 2,10m,
B: 0,99m, L: 2,70m). De hoofdingang van de arena kan in geen enkel geval voor opbouw gebruikt
worden.
De goederenliften zijn bereikbaar via parking A en bevinden zich links naast de hoofdingang van de
arena die gelegen is tussen totem A en B. U meldt zich eerst aan aan de receptie aan de hoofdingang.
De receptionist zal u verder toegang verlenen tot de liften.
Standhouders/ leveranciers mogen zich parkeren op parking A (zie plan in bijlage) voor laden en
lossen gedurende 2 uur.
Nadien kan men gebruik maken van de verschillende publieke parkings rondom de site aan de tarieven
gehanteerd op de verschillende parkings.
Deze liften zijn de enige goederenliften waarover wij beschikken en komen rechtstreeks uit in de
eventzalen (business lounge, promenade tribune 1, business seats A2, aan de skyboxen) op de
verschillende niveau’s.
Let op: het gebruik van transpalletten/ zware transportmiddelen is niet toegelaten in de Business
Lounge of Business Seats A1-A2-B1-B2. Eigen transportmateriaal (lucht- of rubberen banden) dient
voorzien te worden.
Openingsuren: de receptie is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Leveringen buiten de
kantooruren dienen verder afgestemd te worden met de logistieke verantwoordelijke van The Arena.
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OPBOUW EN AFBOUW
Tijdens de op- en afbouw en het event zelf is het verboden materiaal in de gangen / hal te laten staan,
een vrije doorgang moet verzekerd blijven. Bovendien dienen alle nooduitgangen gerespecteerd te
worden.
Het is verboden om vloeren, tapijten, wanden en deuren te beschadigen door het gebruik van nagels
spelden, nietjes, sticker, kleefbanden en lijm. Ophangen van structuren aan het plafond of wanden is
niet mogelijk. Kabels in gangen en voor nooduitgangen zijn niet toegelaten.
De klant levert de ruimtes in dezelfde staat terug als waarin hij deze ontvangen heeft. Men is verplicht
het goed te gebruiken als een goede huisvader en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en
eventuele aanwijzingen van The Arena. Iedere vorm van schade moet gemeld worden.
Eventuele kosten van extra reiniging of schade zijn steeds ten laste van de organisator van het
evenement. De organisator van het evenement dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van
The Arena of zijn aangestelden.
De klant zorgt zelf voor het materiaal nodig voor de op- en afbouw. Men kan in geen enkel geval
beroep den op materiaal eigendom van de Ghelamco Arena.
Let op: het gebruik van transpalletten/ zware transportmiddelen is niet toegelaten in de Business
Lounge of Business Seats A1-A2-B1-B2. Eigen transportmateriaal (lucht- of rubberen banden) dient
voorzien te worden.

LEVERING GOEDEREN EN STOCKAGE
Levering van goederen kan enkel gebeuren gedurende de opbouw van het event.
Personeel van The Arena kan onder geen enkel beding goederen in ontvangst nemen, of een verzendof ontvangstbon ondertekenen voor ontvangst. Alle verantwoordelijkheid hiervan is ten laste van de
klant.
De Ghelamco Arena beschikt niet over een ruimte voor stockage van materiaal.
Alle goederen en materialen dienen bij het einde van het event/beurs weg te zijn uit de arena. The
Arena kan onder geen enkel beding verantwoordelijk zijn voor achtergebleven materiaal.
Bij achtergebleven materiaal of afval, wordt een extra kost van € 175 aangerekend.
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MEUBILAIR
Al onze faciliteiten worden casco aangeleverd, met uitzondering van de Business Lounge en de
meetingboxen. Extra meubilair dient- indien gewenst- voorzien te worden.
The Arena kan volgende voorzien (niet verplicht)
Stoelen
· prijs per stoel - excl. plaatsing: € 2,4 (excl. btw)
· prijs per stoel - incl. plaatsing: € 3 (excl. btw)
Tafels:
· prijs per tafel - excl. plaatsing: € 4,5 (excl. btw)
· prijs per tafel - incl. plaatsing: € 6 (excl. btw)
· type:
- 0,80 m x 0,80 m (2 pers): - 40 stuks
- 1,20 m x 0,80 m (4 pers): - 70 stuks
Partytafels :
· prijs per tafel: € 25 / stuk
Meubilair met betrekking tot de catering (ronde tafels, buffetten, … ) wordt voorzien door Gourmet
Invent.
Indien extra of ander meubilair gewenst is, verwijzen wij u hierover graag door onze preferred partner
Levi Party Rental.
Contactgegevens:
Levi Party Rental
CINDY SCHIETTECATTE
cindy@levipartyrental.be
+32 (0) 9 230 66 77
www.levipartyrental.be
Bij opbouw van extra meubilair dienen alle nooduitgangen gerespecteerd te worden!
(grondplannen op aanvraag)
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REINIGING EN ONDERHOUD
De ter beschikking gestelde ruimtes worden proper en operationeel afgeleverd.
Onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zoals wandelgangen, inkomhal, toiletten, etc. voor
aanvang van het evenement, alsook basisreiniging na het event is inbegrepen in de zaalhuur, behalve
bij volgende eventfaciliteiten:
· Business lounge: 1/2 ruimte / Volledige ruimte
· Promenade: prijs afhankelijk van de gereserveerde ruimte
(Kostprijs vermeld in de offerte op basis van de gewenste ruimte en reiniging)
Tussentijdse reiniging is niet standaard voorzien en dient één week voor de aanvang van het event
aangevraagd te worden. De tarieven gehanteerd in de offerte worden toegepast.
Afvalcontainers: uit milieuoverwegingen wordt het afval op de site gesorteerd. De kosten hiervan zijn
ten laste van de klant. De klant dient de container zelf te vullen, de organisatie zorgt voor de levering
en afhaling van de afvalcontainers.
Standaard wordt één afvalcontainer (220l - € 30) voorzien. Afhankelijk van de omvang van het event
kunnen extra containers voorzien worden.
Na afloop van het event dient al het materiaal van de organisatie meegenomen te worden. Bij
achtergebleven materiaal of afval, dienen wij hiervoor een extra kost aan te rekenen aan € 175.
De reiniging wordt exclusief door de organisatie geregeld.

ZAALVERANTWOORDELIJKE
Tijdens de op- en afbouw en duur van het event, is een logistiek verantwoordelijk aanwezig op de site.
Bij vragen kan u deze persoon telefonisch contacteren.
Er is geen zaalverantwoordelijke van The Arena aanwezig tijdens de duur van het event.
Indien u een eventcoördinator of assistentie wenst voor de volledige duur van het event, dan kunnen
we die voorzien aan € 45/uur.
U ontvangt één week voor aanvang van het event een briefing, samen met de nodige
contactgegevens van de personen die u kan bereiken in het geval van vragen of nood.
The Arena treedt op als locatieverhuurder en niet als organisator van uw evenement. Hiervoor kunt u
beroep doen op onze preferred partners. We kunnen wel zorgen voor een eventverantwoordelijke die
een aanspreekpunt is bij vragen tijdens het evenement.
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SECURITY
The Arena voorziet security van het gebouw tijdens haar openingsuren, zijnde van 6u tot 18u. Buiten
deze uren dient security door de eindgebruiker betaald te worden volgens onderstaande tarieven:
· weekdagen tussen 18u en 6u: € 45/uur
· zaterdag, zon- en feestdagen: € 45/uur
De klant dient steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning voor te leggen inhoudende
geplande activiteiten. Tevens wordt de tijdsduur van een eventueel dagdeel strikt nageleefd. Bij het
overschrijden van een dagdeel wordt 100 euro per begonnen uur en per zaal aangerekend en bij halve
dagtarieven een dagtarief gehanteerd.

BRANDING
Inzake branding in de arena, kan het volgende voorzien worden:
Indoor-signalisatie:
Graag zien wij voor aanvang van het event het logo van uw bedrijf of organisatie tegemoet zodanig
dat wij de nodige signalisatie in het gebouw kunnen aanbrengen.
· Type bestand: JPEG
· Aanlevering: uiterlijk 5 werkdagen op voorhand
· Kostprijs: gratis
Plasmaschermen:
Indien gewenst kunnen de indoor plasmaschermen gebruikt worden voor het afspelen van foto's, logo
of dergelijke echter wel zonder geluid.
· Formaat: 16:9 of 1280x720
· Type bestand:
		
- mov. bestand (bij meerdere beelden of video)
		
- jpeg. indien enkel logo
· Aanlevering: uiterlijk 5 werkdagen op voorhand
· Kostprijs: € 15
Scoreborden:
Op aanvraag
· Kostprijs: € 200
· Aanlevering: uiterlijk 5 werkdagen op voorhand
Ledboarding (rondom het veld):
Inzake LED-boarding rondom het veld, kan u rechtsreeks contact opnemen met BrightBoard.
Zij zullen voor u de beschikbaarheid nagaan en hiervoor een offerte op maat uitwerken.
Contactgegevens:
BrightBoard / Birgen Wyns
Kerkstraat 9 D - B-1880 Nieuwenrode
T: +32 15 64 84 39 - M: +32 497 24 67 74 - E: birgen@brightboard.eu
Eigen banners, vlaggen, publiciteit plaatsen binnen de arena is toegelaten mits voorafgaande
toelating van The Arena. Uithangborden, signalisatie (niet toegelaten op openbare weg),
wegmarkeringen, banners, vlaggen of andere identificatietekens moeten, vooraleer ze op
het terrein of gebouw worden aangebracht, het voorwerp uitmaken van een voorafgaande
toestemming vanwege The Arena. Er mag onder geen enkel beding worden geboord, gespijkerd,
gelijmd, geverfd of iets permanent worden vastgemaakt.
The Arena kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor signalisatie die aangebracht werd
door de klant op de openbare weg en als die bijgevolg niet conform is met de wetgeving
(Vlaams Gewest).
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INTERNET
WIFI is voorzien in alle eventfaciliteiten.
U ontvangt voor aanvang van het event de login van het netwerk in de gewenste ruimte.

VESTIAIRE
Vestiaire tot max. 300 jassen is gratis beschikbaar. Extra op aanvraag.
De vestiaire is onbemand en niet genummerd.
Indien gewenst kunnen vestiairedames voorzien worden via Arena People, aslook vestiairenummers
via The Arena.

TOILETTEN
De toiletten worden gereinigd voor aanvang van het event. Vanaf 250 personen is een toiletdame
verplicht (minimum 4u). Kostprijs € 40/uur.
De sanitaire dame wordt exclusief door de organisatie geregeld.

ROKEN
Het gehele gebouw is rookvrij.

SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING
De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag bij Sabam en voor de billijke vergoeding.
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5. ACTIVITEITEN
RONDLEIDINGEN
Inzake rondleidingen binnen de Ghelamco Arena zijn er verschillende mogelijkheden.
Enerzijds werken wij met een rondleiding in combinatie met een event op maat, anderzijds beschikken
wij over een aantal vaste formules die u op onze website kan terugvinden.
Er volgende twee mogelijkheden in combinatie met een event (indien u gebruik maak van één van
de eventfaciliteiten)
1) Bezoek
Begeleiding van 25 minuten door een hostess met kort bezoek aan tribune, kleedkamers, perszaal, etc.
Maximum 25 personen per groep en rondgang van 4 groepen tegelijkertijd.
Kostprijs: € 150 excl. BTW / gastvrouw - beschikbaar gedurende 3u
2) Rondleiding
Begeleiding door een gids met bezoek aan tribune, kleedkamers, perszaal, etc. alsook toelichting bij
de geschiedenis van KAA Gent.
Maximum 25 personen per groep en rondgang van 4 groepen tegelijkertijd.
Kostprijs: € 195 excl. BTW / gids / rondleiding

ANIMATIE
We kunnen u de juiste partners aanbevelen wat betreft teambuildingactiviteiten, fun, group dynamics,
etc. We beschikken over een uitgebreide database. Neem contact met ons op voor meer informatie.

6. ADMINISTRATIE
Zie algemene voorwaarden www.thearena.gent
Contactgegevens
The Arena / Arena Events BVBA
Ottergemsesteenweg Zuid 808 B41 / 9000 Gent
T: 09/330.23.66 - E: event@thearena.gent
BTW BE 0836.260.556

WWW.THEARENA.GENT
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