CONFERENTIECENTRUM DE BASIS
Zone Kamp C 2| 2260 Westerlo

Kamp C is een provinciaal domein van 10 ha groot dat een voortrekkersrol speelt op het
gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen met specifieke aandacht voor het
thema duurzaam bouwen en wonen. Het domein is onderverdeeld in een infozone en
bedrijvenzone. Een deel van het domein van Kamp C beslaat bovendien een natuurgebied
met een educatief wandelpad over duurzaam bosbeheer.
Ons bedrijvencentrum “De Basis” bestaat uit 2 kantoorgebouwen en 1 conferentiecentrum.
De gebouwen met 3 verdiepingen zijn met elkaar verbonden via glazen circulatiegangen. Ze
zijn gebouwd volgens de fundamentele principes van duurzaam bouwen en bieden alle
comfort en voordelen van de ecologische toepassingen in een organisatie.
Het conferentiecentrum heeft een beglaasde zuidgevel uitgevoerd met een permanente
houten zonnewering. Door de plaatsing van de lamellen wordt de zomerzon buiten
gehouden om opwarming te vermijden en wordt de laagstaande winterzon binnengelaten
om de warmte aan te wenden. Opvallend is ook dat de zuidgevel is bekleed met 250m²
zonnepanelen, die voldoende elektriciteit produceren voor het verbruik van het hele
gebouw.
Het conferentiecentrum omvat 1 groot auditorium, 6 vergaderzalen en een volledig
uitgeruste cafetaria. Eén van onze grootste troeven is dat we een volledig programma, op
maat en wens van de klant, kunnen aanbieden.
Mede door het enthousiasme en flexibiliteit van onze medewerkers staan wij garant voor
verschillende caterings- en receptiemogelijkheden.
Tevens zijn onze zalen voorzien van internet (WIFI), intranet, beamer, flip-over
Kamp C is gemakkelijk bereikbaar en ligt vlakbij de E313. Vlotte bereikbaarheid en ruime
parkeergelegenheid (150 plaatsen).
U kunt dus in alle rust en groen komen vergaderen!
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Zaalverhuur
Tarieven 2017 - APB Provinciaal Centrum Kamp C
Zalen

Capaciteit

Per 1/2 dag (4u)

Per dag / avond

Gaudi (auditorium)

100 p.

€ 90

€ 150

Victor Horta

18 p. U-vorm
24 Vergaderopstelling
(Gelijkvloers)

€ 55

€ 80

Michel Polak
Floris Devriendt

16 vergaderopstelling
(Gelijkvloers)

Henri Van de Velde

14 vergaderopstelling
2de verdieping

€ 55

€ 80

6 p.
Gelijkvloers

€ 27

€ 55

18 p.
(2de verdieping)

€ 55

€ 80

Herman Miller
Flex Office
Le Corbusier

Tarieven huur lokalen ’s avonds = bij aanvang of sluiten na 18 uur = tarief dagprijs
Tarieven huur lokalen op zaterdagen = tarief dagprijs per dagdeel
Eventuele bijkomende kosten:
Personeelsinzet per persoon, per uur na 18 uur en op zaterdag

€ 30

Onderhoud cafetaria bij evenementen, per cateringbeurt
(ontvangst, lunch, diner en receptie)
Volledige ontruiming van lokalen

€ 40
€ 40

NA 22u00: In afspraak met de beheerder kan u extra uren blijven à € 50 per uur.
Afhuren volledig centrum:
weekdag

Huur centrum
+ onderhoud
+ eventuele personeelsinzet in de cafetaria per uur.

€ 300
€ 100

zaterdag

Huur centrum
+ onderhoud
+ eventuele personeelsinzet in de cafetaria per uur.

€ 600
€ 150

Enkel bij huur van het volledig centrum en grote evenementen wordt een voorschot van
€100 gevraagd.
Bij annulering later dan 4 weken voor de datum van het evenement, wordt het voorschot
niet teruggestort.
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Catering
Voor catering hebt u alvast keuze uit volgende mogelijkheden:
Gemengde broodjeslunch *
Divers belegde soorten broodjes (Clubs – mix grof/wit)

€9 pp

Mini koffiekoekjes

€3 pp

Fruitmand (seizoengebonden fruit)

dagprijs

Dag(verse) soep

€2 pp

koude schotel *
vis – vlees – mix of vegetarisch

€17 pp

Groenten dipschotel

€3 pp

Voor alle vragen rond catering zoals ontbijt, recepties, hapjes en lunch neemt u best
rechtstreeks contact met ons op en werken wij samen met u en onze cateraar een offerte op
maat uit.

* alle niet-alcoholische dranken van het drankenbuffet zijn bij de prijs mee inbegrepen
Drankenforfait
De koffiepauzes worden buiten de vergaderzaal (in de cafetaria) opgesteld zodat u er
tijdens uw vergadering, opleiding of lezing geen hinder van ondervindt.
Voor een volledige dag (8 uur)

p.p.

€ 7,00

Voor een ½ dag (4 uur)

p.p.

€ 3,00

Alle niet-alcoholische dranken (koffie, thee, water, fruitsap en frisdrank) zijn a volonté
inbegrepen.
Alcoholische dranken apart te verkrijgen:
Fles witte of rode wijn *
Fles Cava *
Zwaardere biersoorten (Tongerlo blond of bruin)
Gewone pils
* worden per verbruik en per geopende fles aangerekend

€ 14,00
€ 15,00
€ 2,50
€ 1,50

Reserveren of extra informatie kan via e-mail op info@kampc.be of rechtstreeks bij
annemie.stuyck@kampc.be of telefonisch op het nummer van Kamp C 014/27 96 50 of
rechtstreeks bij Annemie Stuyck: 014/27 96 64

Alvast bedankt voor uw interesse en wij hopen u spoedig te mogen begroeten!
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Bereikbaarheid
Met de fiets
Bezoekers die met de fiets komen, kunnen hun fiets stallen in onze overdekte fietsenstalling.
Op het domein zijn verschillende fietsenpaddenstoelen voorzien, waar je de fiets kunt
parkeren tijdens een bezoek.
Met het openbaar vervoer
Met de trein: Het dichtstbijzijnde NMBS-station is Herentals en ligt op een afstand van 7 km
van het centrum. In het Fietspunt van het station van Herentals kun je bovendien fietsen
huren.
Autobusverbinding: Er is een autobusverbinding (De Lijn) tussen Herentals en Herselt. Je kunt
ons het best bereiken via de belbus. Er is een halte (Zwarte Braak) juist voor het infocentrum
van Kamp C (belbus tel.: 03 218 14 94 of
http://www.delijn.be/over/aanbod/belbus_per_provincie/belbus_antwerpen.htm).
Plan je reis van deur tot deur met de bereikbaarheidsgids op de Slimweg-website.
Met de auto
 Vanuit Antwerpen:
In Antwerpen neem je de autosnelweg E 313 richting Aken/Luik/Hasselt. Op deze
autosnelweg neem je afrit 22 Herentals Oost/Olen. Hier ga je linksaf richting Herselt/Olen
(N152). Twee kilometer voorbij de dorpskern van Olen, net na het overschrijden van de
gemeentegrens met Westerlo, ga je rechtsaf de Britselaan in.

 Vanuit Brussel:
In Brussel neem je de autosnelweg E 40 richting Luik. Neem de afslag met vermelding: A2
naar Genk/Hasselt/Leuven. Je bent nu op de E314, hier neem je de afrit 22 Aarschot/St.-JorisWinge. Hier ga je linksaf en je volgt de richting Herentals/Geel. Voorbij de dorpskern van
Herselt ga je linksaf richting Zoerle-Parwijs en Oosterwijk (N152) en je blijft deze weg volgen
gedurende ongeveer 9 km. De Britselaan bevindt zich aan de linkerkant op ongeveer 500 m
voorbij het gemeentebord van Oosterwijk (Westerlo) op de N152.
 Vanuit Hasselt:
In Hasselt neem je de autosnelweg E313 richting Antwerpen. Hier kies je afrit 22 naar
Herentals/Olen/Bobbejaanland. Hier ga je rechtsaf richting Herselt/Olen (N152). Twee km
voorbij de dorpskern van Olen, net na het overschrijden van de gemeentegrens met
Westerlo, ga je rechtsaf de Britselaan in.
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