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TURNING YOUR MOMENT     INTO MAGIC

the magic
van een overtuigende presentatie, 
van een geslaagd dealerevenement,
van een onovertroffen productlancering, 
van een stevige afterworkparty…

3hoog heeft een eigen magische formule 
om uw event fantastisch te maken. Voor 
ons is elk evenement uniek. Wij bieden 
een gepersonaliseerde aanpak waarbij 
we uw wensen transformeren tot een 
onvergetelijke ervaring.  

Turning your moment into magic



Organiseert u binnenkort een opleiding, meeting of groots event?  
Dan bent u bij AEtelier aan het juiste adres.  

AEtelier is een meeting-, event- en business center, dat uw hoogste 
verwachtingen kan waarmaken. In combinatie met de 3hoog aanpak heeft uw 

event of meeting 100% kans op slagen. 

De verschillende zalen en lokalen zijn uitgerust met de nieuwste technische 
snufjes en laten een vlotte combinatie van ruimtes toe, zodat u met uw event alle 
kanten op kan. 

AEtelier ligt op het Researchpark van Haasrode, vlak bij Leuven en is vlot bereikbaar 
via de E40. Er is ruime gratis parking aanwezig en het gebouw is rolstoeltoegankelijk.  

AETELIER

Researchpark Haasrode 
Interleuvenlaan 74, 
3001 Heverlee 

1 vernieuwd gebouw  
met 6 zalen 

Ruime gratis parking

Bushalte voor de deur 

Rolstoeltoegankelijk

Omgeven door groene tuin 

Meetings van 5 tot 375 personen  

Recepties tot 400 personen

Dansfeesten tot 400 personen 

Evenementenweide van 550 m²

CAPACITEIT ZALEN

Afmeting U-vorm
Theater-

vorm Diner
Receptie 

Dansfeest

GELIJKVLOERS

Big Room 465 m2 - 375 pers. 275 pers. 400 pers.

Small Room 200 m2 - 160 pers. 120 pers. 200 pers.

Meetingroom East 0.1 56 m2 16 pers. 40 pers. - -

 Meetingroom East 0.2 112 m2 26 pers. 80 pers. - -

East 0.1 + 0.2 168 m2 34 pers. 120 pers. - -

1STE VERDIEPING

 Meetingroom West 1.1 56 m2 16 pers. 40 pers. - -

 Meetingroom East 1.4 36 m2 10 pers. 25 pers. - -
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BIG ROOMGelijkvloers, 
Rolstoeltoegankelijk

Directe toegang 
tot buitentuin en 
binnentuin

465 m2

Conferentie tot 
375 personen

Diner tot 275 personen 

Receptie en 
dansfeest tot 
400 personen

De ruime, polyvalente hal is uitermate geschikt voor 
conferenties, productvoorstellingen, beurzen, teambuildings, 
recepties, personeelsfeesten en noem maar op.

De zaal beschikt over een professionele projectie-, geluid- 
& lichtinstallatie, een ruime vaste toog en aansluitende 
cateringfaciliteiten. 



SMALL ROOMGelijkvloers, 
Rolstoeltoegankelijk

200 m2

Volledig aanpasbaar aan 
uw gewenste stijl

Conferentie tot 
160 personen

Diner tot 120 personen 

Receptie en 
dansfeest tot 
200 personen

De ruime, polyvalente hal is ideaal voor uw conferenties, 
productvoorstellingen, afterworkparties, personeelsfeesten, 
recepties, en noem maar op.

Deze ‘blackbox’ kan u aankleden in elke stijl die u wenst!  

De zaal beschikt over een vaste toog en aansluitende 
cateringfaciliteiten uitgerust met geluid- & lichtinstallatie.



MEETING ROOMS EVENEMENTENWEIDE4 uitgeruste 
vergaderzalen

Gelijkvloers en 
1ste verdieping - 
rolstoeltoegankelijk

Van 36 m2 tot 168  m2

Meetings van 5 tot 
120 personen

Evenementenweide 
van 550 m²

Gelegen achter 
het complex - 
rolstoeltoegankelijk

Combineerbaar met 
de Big Room en 
de Small Room

Volledig aanpasbaar aan 
uw gewenste stijl

AEtelier stelt u 4 meeting rooms ter beschikking voor uw vergaderingen, 
opleidingen, work-shops of brainstorms. De ruimtes zijn volledig uitgerust 
met de laatste high-tech faciliteiten, zodat u steeds ongestoord en in de 
beste condities kan vergaderen. 

• Uitgerust met verplaatsbare televisieschermen van 82 inch

• Flexibel naar opstelling toe, uitgerust met flipcharts of whiteboards

• Supersnel internet via glasvezel en hoge capaciteit wifi

• Flexibele gespreks- of break-outruimtes rond de meetingrooms

Op vraag mogelijkheid tot vertaalcabines en audiovisuele begeleiding

Geef uw evenement nog meer lucht en ruimte. 
AEtelier stelt haar evenementenweide ter 
beschikking voor een tuinfeest, een concert of een 
openlucht presentatie.

Uiteraard hebben we verschillende modules die 
voorzien in aankleding, catering en de meest 
uiteenlopende faciliteiten.

U hebt het maar te dromen en wij zorgen dat u er 
zorgeloos van kan genieten.

Bij onze all-in meeting-
pakketten voorzien wij alles 
om zorgeloos te vergaderen, 
inclusief gewenste 
zaalopstelling, catering en 
dranken.
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T +32 (0)16 61 65 61
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