VLASGAARDSTRAAT 52 - 9000 GENT

EVENT
SPACE

De Event Space van WATT Factory bestaat uit:
de Foyer (93,84m³)
de Training Room (76,34m³)
Alle prijzen zijn geldig van
1/1/2021 t.e.m. 31/12/2022.
Alle prijzen zijn exclusief btw.

FOYER
Capaciteit (max)
150 personen rechtstaand
OF 50 personen zittend
Prijs
Uurprijs : €80
Dagdeel (≤4u) : €250
Dag (4u> ≤8u) : €400
Dag + avond (>8u) : €600
Avond/weekentoeslag*: €25/uur

TRAINING
ROOM
Capaciteit (max)
100 personen rechtstaand
OF 100 personen zittend
Prijs
Uurprijs : €80
Dagdeel (≤4u) : €250
Dag (4u> ≤8u) : €400
Dag + avond (>8u) : €600
Avond/weekentoeslag*: €25/uur
*Onze Event Space is gedurende werkdagen geopend van 08-18 uur. Het reserveren
van de zalen buiten deze tijden is mogelijk, mits een toeslag van €25/uur.

De twee zalen kunnen samen of apart gehuurd worden. De twee zalen worden door
authentieke bakstenen pilaren en een geluiddempend gordijn van elkaar gescheiden.

F+TR
De prijs voor de twee zalen samen komt op:
Uurprijs : €120
Dagdeel (≤4u) : €400
Dag (4u> ≤8u) : €650
Dag + avond (>8u) : €950
Avond/weekendtoeslag*: €25/uur

INCLUSIEF
Standaard in de prijs inbegrepen voor beide zalen:
ontvangst door Silke (zie voorwaarden)
17 lage (inklapbare) tafels
10 hoge receptietafels + hoezen
50 stoelen
18 klapstoelen
4m whiteboard wall met 4 Sketch markers en 1 cleaner
beamer, projectiescherm, pointer & speaker box
1 microfoon
WIFI
klimaatregeling
toiletten (man, vrouw, gehandicapt)
plantendecoratie
gezellig hoekje met één 3-zit sofa en twee 1-zit sofa's
poetsdienst (zie voorwaarden)

EXCLUSIEF
Niet inbegrepen in de prijs:
parking: voldoende parking op
straat (groene zone = €3 per dag)
extra installatie licht & geluid*
extra meubilair & materiaal*,
zoals stoelen of tafels
host(esse)*
foto/video & postproductie*
catering*

*OPTIES
TIP: huur uw extra benodigdheden via onze partners.
U kan ons, bovenop de offerte voor de zaalhuur, ook een
offerte vragen voor licht & geluid, extra materiaal,
host(esse), foto/video of catering. Wij regelen alle contact
met onze partner, u hoeft niets te doen. Hieronder een
overzicht van onze partners:
licht & geluid
Play levert een audio-visual full service.
extra meubilair & materiaal
Bij Levi Party Rental kan u terecht voor extra tafels,
stoelen of de complete aankleding van uw event.
host(esse)
Studer biedt u goed opgeleide studenten & flexi-jobbers
voor jouw event.
foto/video & postproductie
FilmFolie zorgt voor memorabele foto's en/of een leuke
aftermovie van jouw event.

catering
WOEST is een gezellig eetcafé, gelegen naast WATT Factory.
Ontbijt, lunch, tapas, receptie, ... alles is mogelijk!

Indien u extra opties wenst te huren/af te nemen via onze
partners, gelieve dit te aan te vragen via
silke@wattfactory.be. Zij neemt dit op in uw offerte.
Samenwerkingen met onze partners zijn volledig vrijblijvend.
Indien u wenst, kan u zelf een andere partner aanspreken.
Hierbij dient u alles zelf te regelen.

VOORWAARDEN
Lijkt saai, maar is belangrijk - zeker lezen.

Offerte

Kortingen

De klant ontvangt een vrijblijvende offerte voor de gevraagde
datum. Deze offerte blijft 7 dagen geldig. Indien de klant na 7
dagen niet akkoord gaat met deze offerte, wordt de datum
opnieuw vrijgegeven en de offerte geannuleerd. De klant kan
dan eventueel een nieuwe offerte aanvragen.

Wanneer de klant meer dan 1 dag onze Event Space huurt,
ontvangt die een korting van 10% op de huurprijs van de zaal
vanaf dag twee.

Wanneer de klant akkoord gaat met de voorgestelde offerte,
gaat hij/zij stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden. Ook
bij wijzigingen aan de offerte blijft dit gelden.

Voorschot
Na de ondertekening van de offerte, zal de klant een
voorschotfactuur ontvangen voor 50% van de zaalhuur. Deze
dient 7 dagen na ontvangst te worden voldaan. De overige
50% en (eventuele) cateringkost worden na het event in
rekening gebracht. Bij (laattijdige) annulering door de klant,
waarbij er annuleringskosten in rekening dienen gebracht te
worden, is de klant nog steeds gehouden om het saldo van de
annuleringskosten (indien van toepassing) te betalen indien
deze het bedrag van het voorschot overstijgen. Indien de klant
annuleert langer dan 30 dagen op voorhand of bij annulering
door WATT Factory zal het voorschot worden teruggestort aan
de klant.

Annuleringsvoorwaarden
Annulering door de klant
Kosteloos annuleren is mogelijk t.e.m. 30 dagen voor het
event. Indien u minder dan 30 dagen en meer dan of twee
weken voor het event annuleert, wordt er u 25% van de
zaalhuur in rekening gebracht. Annuleert u minder dan 2
weken (of meer dan 1 week) voor het event, is dit 50%.
Annuleert u 1 week (of minder) voor het event, worden de
zaalhuur en de catering volledig in rekening gebracht.

Annulering door WATT Factory
WATT Factory behoudt zich het recht om een event te
annuleren in die gevallen van overmacht die het onmogelijk
maken om de zaal op een normale manier ter beschikking te
stellen aan de klant (o.a. na brand, overstromingen,
vandalisme...). In dit geval heeft de klant recht op een
volledige terugbetaling van het voorschot, ongeacht het
tijdstip waarop de annulatie door Watt Factory plaatsvindt

Bij overmacht
In geval van enige andere vorm van overmacht, waardoor de
klant zich genoodzaakt voelt het event te annuleren, zal het
voorschot of de annuleringskosten gebruikt kunnen worden
als krediet. Er kan dan in samenspraak gezocht worden naar
een nieuwe datum voor het event. Dit krediet blijft geldig
gedurende 6 maanden na de oorspronkelijke datum van het
event. Geldende gevallen van overmacht die kunnen worden
ingeroepen door de klant zijn onder andere: stakingen,
bedrijfsblokkades,
bedrijfsstoringen,
ernstige
transportstoringen inclusief panne en brandstofschaarste,
gebrek aan telecommunicatievoorzieningen, maatregelen van
staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen,
epidemieën, isolaties. Ziekte van de klant wordt uitdrukkelijk
uitgesloten als geval van overmacht.

Recurrent event

Vzw
Vzw's ontvangen een korting van 15% op de zaalhuur.
Onze kortingen zijn cumuleerbaar.

Parking
De parking van WATT Factory is privé en op weekdagen
exclusief voor de huurders van privékantoren en coworkers,
niet voor huurders van de eventruimte. Na de kantooruren of
in het weekend is het wel toegestaan er te parkeren, op
voorwaarde dat de klant zijn gsm-nummer duidelijk zichtbaar
op het dashboard van zijn auto legt en bereikbaar is. Dit
omdat men op onze privéparking dubbel moet parkeren.

Verantwoordelijkheid WATT Factory
WATT Factory is verantwoordelijk om de zaal proper aan de
klant te presenteren.
WATT Factory is verantwoordelijk om de zaal klaar te zetten
zoals de klant het vraagt. Hieronder verstaan we:
het instellen van de aanwezige lichten zoals gewenst
(gedimd, uit of aan)
het installeren van de aanwezige beamer, box en
microfoon (indien gewenst)
het klaarzetten van de zaal met de meubels die wij
standaard ter beschikking stellen*
WATT Factory is verantwoordelijk voor het verlenen van de
toegang van de klant tot de eventspace. Dit houdt in:
toegang verlenen tot de locker met badge
contactgegevens en WIFI wachtwoord beschikbaar stellen
het ophangen van de aanwijzing
het geven van een rondleiding indien gewenst en vooraf
overeengekomen
WATT Factory is niet verantwoordelijk om te blijven tijdens het
event of om aanwezig te zijn bij de afloop van het event.
WATT Factory biljft wel telefonisch bereikbaar.

*Opbouw door de WATT Factory
Het klaarzetten van de zaal is enkel de verantwoordelijkheid
van WATT Factory wanneer d eklant de zaal in één van
volgende set-ups wenst:
theateropstelling met stoelen
U-vorm met tafels en stoelen
cirkel/vierkant met tafels en/of stoelen
groepen tafels en stoelen
receptietafels

Opbouw door de klant
Elke andere vorm van set-up zet de klant zelf klaar. Hiervoor
kan gebruik worden gemaakt van de meubels die wij
standaard ter beschikking stellen, zijnde:
17 (lage) inklapbare tafels
10 (hoge) receptietafels + hoezen
50 stoelen + 18 klapstoelen
één 3-zit sofa en twee 1-zit sofa's
meerdere planten

VOORWAARDEN
Jaja, nog. Blijft belangrijk - zeker verder lezen.
Wenst de klant extra meubels of installaties qua licht en
geluid te gebruiken, is hij zelf verantwoordelijk voor de
bestelling, de ontvangst en de terugzending hiervan. Mits
vooraf overeengekomen, kan WATT Factory dit op zich nemen
tegen een meerprijs. WATT Factory kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor het ontvangen en klaarzetten van
materialen die door externe partijen geleverd worden, tenzij
dit uitdrukkelijk overeengekomen is met de klant.

Activiteiten

Verantwoordelijkheid klant

Volgende activiteiten worden niet toegestaan in onze Event
Space:
activiteiten met (luide) muziek, zoals verjaardagsfeesten,
dansfeesten of personeelsfeesten
activiteiten die niet in lijn zijn met de waarden en normen
van WATT Factory

De klant is verantwoordelijk voor het behoud van de zaal en
het materiaal. Bij schade, vernietiging of verlies van materiaal,
wordt een schadevergoeding aan de factuur toegevoegd.
De klant is verantwoordelijk om de zaal achter te laten in
dezelfde staat zoals hij/zij de zaal betreedt. Dit houdt in:
alle materiaal staan terug in de zaal bij afloop van het event
Dit wil zeggen: achter gesloten deuren, niet in WOEST of in
de inkom. Alle materiaal dat toch in openbare delen wordt
achtergelaten en verloren gaat, wordt aangerekend aan de
klant.
de zaal wordt proper achtergelaten
De klant is verantwoordelijk om alle veegbare resten (zoals
eten of papier) van de grond of tafels te verwijderen met het
daarvoor voorziene materiaal en om alle volle vuilniszakken
mee naar huis te nemen. Indien de klant zich van deze taak
wenst te ontdoen, kan de klant een extra poetsdienst voor
€50 aanvragen.
WATT Factory staat in voor de deep cleaning van de zaal.
Indien wij de zaal in erbarmelijke toestand terugkrijgen, zal
een poetssom van €100 worden aangerekend.
De klant is verantwoordelijk voor de toegangsbadge die hij/zij
van WATT Factory krijgt. De klant geeft de badge bij afloop van
het event terug aan WATT Factory.
Dit kan rechtstreeks of, indien er niemand van WATT Factory
aanwezig is bij de afloop van het event, laat de klant de badge
achter in het daarvoor voorziene sleutelkluisje. De klant betaalt
€25 bij verlies van de badge.

Divers
Wanneer de klant een event plant in het weekend, op een
feestdag of op een dag waarop er niemand van WATT Factory
aanwezig is, worden gegevens en toegang tot de locker met
badge telefonisch of via mail meegedeeld. Of wordt er één of
twee dagen op voorhand een ontvangst ingepland indien dit
vooraf werd overeengekomen.
Gaat het om een evenement waarbij de klant de ruimte vóór
de geboekte uren reeds nodig heeft voor de opbouw van het
event en/of na het event ook nog dient af te bouwen, worden
deze uren/dagen toegevoegd aan de huurprijs van de offerte
daar het WATT Factory onmogelijk maakt om het aan derden
te verhuren, tenzij anders overeengekomen met WATT Factory.

Volgende activiteiten worden toegestaan in onze Event Space:
presentatie
workshop (inhoud afhankelijk)
meeting
receptie
Andere activiteiten dienen besproken te worden met WATT
Factory.

Wordt eveneens niet toegelaten in onze Event Space:
confetti
verf of ander permanent materiaal
materiaal ophangen aan het plafond
carte blanche voor de zaal*
*WATT Factory is zeer flexibel als het gaat over de inrichting
van de Event Space en over de activiteiten die kunnen
doorgaan in de Event Space. Het is echter onmogelijk om de
zaal volledig leeg te maken. Carte blanche is dus niet mogelijk.

Betaling
De klant ontvangt de factuur van WATT Factory via mail. Het
factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van
de
factuur
betaald
te
zijn
op
het
aangegeven
rekeningnummer.

PARTNERS
LICHT & GELUID

Elk evenement verdient onze volledige toewijding, van een kleine vergadering voor tien personen
tot een grote receptie voor 200 personen.
Met een stijlvolle audiovisuele ondersteuning laat u een onvergetelijke indruk na bij uw
bezoekers. Van de kleinste lichtspot tot het grootste ledscherm: alles van audiovisuele materialen
huurt u makkelijk en snel bij PLAY.
Kijk voor meer info op hun website: www.playbiz.be.
Interesse in PLAY voor jouw event?
Geef door aan silke@wattfactory.be wat je wensen zijn en zij helpt je graag verder. De prijs voor
licht en geluid wordt samen met de prijs voor de zaal in één offerte opgenomen. Extra
gemakkelijk voor jou!

EXTRA MATERIAAL

Bij ons kunt u al uw feestmateriaal huren. Van de tafels, stoelen, messen, vorken en glazen
over de tapinstallatie, diepvries, koelkast en oven tot de decoratie, bloemen en planten. Hoe
uw event er ook uitziet, bij ons vindt u de materialen om uw event vorm te geven.
Kijk voor meer info op hun website: www.levipartyrental.be.
Interesse in Levi Party Rental voor jouw event?
Geef door aan silke@wattfactory.be wat je wensen zijn en zij helpt je graag verder. De prijs
voor het extra materiaal wordt samen met de prijs voor de zaal in één offerte opgenomen.
Extra gemakkelijk voor jou!

HOST(ESSE)S

Te veel organisatoren (particulier of professioneel) worstelen nog met personeelskwesties. Jij ook?
Laat ons leger van goed opgeleide studenten en flexi-jobbers de pijnstiller zijn die je kopzorgen
efficiënt en klantvriendelijk verlicht.
Op zoek naar een maître, parking boy/girl, barman/barvrouw, host(esse), stagehand of kelner?
Raadpleeg Studer!
Prijs voor 1 host(esse):
22,75 euro/uur + 3,5 euro/dag (kledingkosten)

Kijk voor meer info op hun website: www.studer.agency.be.
Interesse in Studer voor jouw event?
Geef door aan silke@wattfactory.be wat je wensen zijn en zij helpt je graag verder. De prijs voor
de host(esse) wordt samen met de prijs voor de zaal in één offerte opgenomen. Extra
gemakkelijk voor jou!

FOTO/VIDEO
Wens je foto's van je event? Een aftermovie van 1 minuut? Of eerder één van 15 seconden voor social
media? FilmFolie biedt je verschillende opties.
Prijzen
Fotograaf
550 euro (excl. btw), inbegrepen:
2 uur ter plaatste op jouw event
Google foto album
selectie van beste beelden
nabewerking

Cameraman
900 euro (excl. btw), inbegrepen:
cameraman + materiaal (max. 4 uur ter plaatste)
montage van een after movie van 1 minuut
1 correctieronde inbegrepen
Alle extra's zijn te bespreken.
Interesse in FilmFolie voor jouw event?
Geef door aan silke@wattfactory.be wat je wensen zijn en zij helpt je graag verder. De prijs voor
foto/video wordt samen met de prijs voor de zaal in één offerte opgenomen. Extra gemakkelijk voor jou!

CATERING

Drank
Koffie/thee + koekjes - 1/2 dag: €3 pp
Koffie/thee + koekjes - 1 dag: €6 pp
Plat- en spuitwater - 1/2 dag: €3 pp
Plat- en spuitwater - 1 dag: €6 pp
Fles plat - of spuitwater: €7 per stuk
Fles frisdrank: €8 per fles
Fruitsap: €2,5 per stuk
Homemade limonade - 1/2 dag: €3,5 pp
Homemade limonade - 1 dag: €7 pp
Karaf wijn: €20 per karaf
Tussendoortjes
Fruit: €2,5 pp
Taart: €6 pp
Ontbijt
Koffiekoekjes: €1,7 pp
Fruitsap: €2,5 pp
Ontbijt 1 (koffie/thee, koek, ei, granola, fruit): €15 pp
Ontbijt 2 (koffie/thee, koek, ei, brood/beleg): €15 pp
Ontbijt 3 (formule 1 + 2): €20 pp
Ontbijt 3 (formule 3 + cava): €25 pp

Lunch
Broodjes/wraps: €6 pp
Broodjes/wraps & soep: €10 pp
Broodjes/wraps & salade: €10 pp
Soep + brood: €6 pp
Lunchmenu (soep + hoofdgerecht): €19 pp
Lunchmenu (soep + hoofdgerecht + dessert): €24 pp
Lunchmenu + taart: €20 pp

Receptie
Fingerfood: €4 pp
Netwerkdrink 1u - 3 drankjes pp (bier, wijn en fris): €10 pp
Netwerkdrink 2u - 3 drankjes pp (bier, wijn en fris): €13 pp
Netwerkdrink 3u - 3 drankjes pp (wijn, bier en fris): €16 pp
- variaties mogelijk op netwerkdrink
Receptieformule sweet: €20 pp
Diner
Pizza slices: €10 pp
Hoofdgerecht (vb pizza + salade): €14 pp
Tapas (avondmaal) - 2 tapas pp: €22 pp
Tapasformule 1 - menu incl. 1/2 fles wijn: €32 pp
Tapasformule 2 - menu incl. wijn, apero en koffie: €40 pp
Tapasformule 3 - menu + dessert: €42 pp
Dessert - Zoet buffet: €7 pp

Meer cateringopties: prijs op aanvraag.
Prijzen exclusief btw.

Interesse in WOEST voor jouw event?
Geef door aan silke@wattfactory.be wat je wensen zijn en
zij helpt je graag verder. De prijs voor de catering wordt
samen met de prijs voor de zaal in één offerte
opgenomen. Extra gemakkelijk voor jou!

CHECK
LIST

KLANT:
DATUM:
OPMERKINGEN:

MEUBELS
17 witte tafels
50 stoelen

10 PLANTEN

18 klapstoelen
10 receptietafels

Angèle

3 tapijten

Mariette
Chantal

TECHNIEK

Lulu
Suzy

1 speaker + kabel

Eduardo

2 micro's + toebehoren

Shaun

1 beamer + kabels + pointer

Hugo

4 verlengkabels

Joost

1 projectiescherm

Stief

EXTRA
1 houten flipchart

1 frigo

4 whiteboard stiften

3 kleine houten blokken

1 whiteboard cleaner

whiteboard clean

9 houten blokken

zetelhoek met 3-zit zetel,
2 stoelen, tapijt en tafeltje

2 vuilbakken
1 Swiffer + 1 vuilblik

2 kapstokrekken + kapstokken

3 hangplanten

2 kapstokstaanders

