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 Welkom bij AETELIER  

 

 

Organiseert u binnenkort een opleiding, meeting of groots event?  

Dan bent u bij Aetelier aan het juiste adres.  

AE - Architects for Business & ICT bouwt in de vroegere Philipsgebouwen aan een 

meeting, event en business center, in samenwerking met 3hoog. De zalen worden 

uitgerust met de nieuwste technische snufjes.  

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. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@3hoog.be of op  

016 61 65 61. 

 

 

  

 

Researchpark Haasrode 

Interleuvenlaan 74, 

3001 Heverlee 
 

Omgeven door groene tuin  

 

1 vernieuwd gebouw  

met 6 zalen  

Meetings van 5 tot 375 

personen  

 
Ruime gratis parking 

 
Recepties tot 400 personen 

 
Bushalte voor de deur 

 

Dansfeesten tot 400 personen 

mogelijk 

 
Rolstoeltoegankelijk 

 

Evenementenweide van 

350 m² aanwezig 
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CAPACITEIT ZALEN 

Zaalnaam Afmeting U-opstelling Theatervorm Diner 
Receptie /  

Dansfeest 

Gelijkvloers 

Big room 465 m² - 375 p 275 p 400 p 

Small room 220 m² - 140 p 120 p 200 p 

East 0.1 56 m² 16 p 40 p - - 

East 0.2 112 m² 26 p 80 p - - 

Combinatie East 0.1 +0.2 168 m² 34 p 120 p - - 

1ste verdieping 

West 1.1 56 m² 16 p 40 p - - 

East 1.4 36 m² 10 p 25 p - - 
 

 

 

Grondplan 

Gelijkvloers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondplan 

1ste verdieping: 
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AETELIER - GROTE ZAAL 

 

 

 

 

 

Geschikt voor: 

✓ Conferenties 

✓ Productvoorstellingen 

✓ Beurzen 

✓ Teambuildings 

✓ Recepties 

✓ Personeelsfeesten 

✓ …. 

De zaal beschikt over een ruime vaste toog en aansluitende cateringfaciliteiten. 

Prijs: € 2500 excl. btw / hele dag (>4u) of € 1650 / halve dag (<4u) 

  

 

Gelijkvloers, 

rolstoeltoegankelijk  
Conferentie tot 375 personen 

 

Directe toegang tot buitentuin 

en binnentuin  
Diner tot 275 personen 

 
Afmeting: 465 m² 

 

Recepties en dansfeesten tot 

400 personen 
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AETELIER – KLEINE ZAAL 

 

 

 

 

 

Geschikt voor: 

✓ Conferenties 

✓ Productvoorstellingen 

✓ Afterworkparties 

✓ Personeelsfeesten 

✓ … 

Deze ‘blackbox’ kan u aankleden in elke 

stijl die u wenst!  

De zaal beschikt over een vaste toog en aansluitende cateringfaciliteiten. 

Prijs: € 1080 excl. btw / hele dag (>4u) of € 725 excl. btw / halve dag (<4u) 

 

 

 

 

 

  

 

Gelijkvloers, 

rolstoeltoegankelijk  
Conferentie tot 160 personen 

 
Afmeting: 220 m² 

 
Diner tot 120 personen 

 

Volledig aanpasbaar naar 

gewenste stijl  

Recepties en dansfeesten tot 

200 personen 
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VERGADERZALEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijkvloers en 1ste verdieping  

Beide rolstoeltoegankelijk  

5 uitgeruste vergaderzalen  

en cafetaria 

 

Afmetingen:  

van 36 m² tot 168 m²  

Meetings van 5 tot 120 

personen 
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FORMULES 

Bij onze all-in meetingpakketten voorzien wij alles om zorgeloos te vergaderen, 

inclusief gewenste zaalopstelling en catering en dranken. 

Pakketprijzen zijn opgesteld per persoon exclusief btw, geldig vanaf 10 personen.  

Vanaf 100 personen maken we graag een voorstel op maat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Luxe - Broodjeslunch 

Luxe broodjeslunch met soep/salade en frisdrank 

Hele dag: € 58,60 p.p. - Halve dag: € 47,80 p.p. 

Lunch in buffetvorm 

Buffet met salades, vis- en vleesgerechten  

met wijnen en fris 

Koud buffet:  

Hele dag: € 72,90 p.p. - Halve dag: € 60,20 p.p. 

Combinatie koud-warm buffet:  

Hele dag: € 79,30 p.p. - Halve dag: € 65,90 p.p. 

 

2-gangenlunch 

aan tafel volgens marktaanbod  

met wijnen en fris  

Hele dag: € 68,50 p.p. - Halve dag: € 58,80 p.p. 

Extra gang : + € 10,00 p.p. 

Elk pakket bevat: 

- Gebruik van een uitgeruste vergaderzaal in functie van het aantal personen 

  met beamer/plasmascherm, flipchart, stiften en wifi 

- Papier, pen, muntsnoepjes en water in zaal 

- Onthaal met mini-ontbijtkoekjes 

- Koffiepauzes in voor- en namiddag met koffie/thee/fris in koffiecorner, met 

versnaperingen 

- De gekozen lunch (zie opties hieronder) geserveerd buiten de meetingzaal 

 

 

 Gastronomische 3-gangenlunch  

volgens marktaanbod met aperitief, wijnen en fris  

Hele dag: € 108,80 p.p. - Halve dag: € 95,50 p.p. 

Extra gang: + € 15,00 p.p. 
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CONTACT 

Heeft u interesse om onze locatie een bezoekje te brengen of wenst u meer 

informatie? 

Aarzel niet om ons te contacteren, wij denken graag mee over uw vergaderingen en 

events. 

E: info@3hoog.be 

T: 016 61 65 61 

 

LIGGING 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Zowel op het ter beschikking stelling van zalen als dranken hanteren we het tarief 

van 21% btw. Op de cateringformules hanteren we 12% btw. 

 

Aetelier, Researchpark Haasrode,  

Interleuvenlaan 74, 3001 Heverlee 

 Google Maps 

 
Ruime gratis parking 

 
Bushalte ‘Philips’ vlak voor de deur 
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