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Algemeen 

 

-   afmetingen: lengte = 14m  

   breedte = 5m35 

   plafondhoogte = 3m / 3m20  

    

- Gelegen op het gelijkvloers met rechtstreekse buitendeur : hoogte = 2m05 breedte = 0m80 

- 17 stapelbare vergadertafels, zwart onderstel en lichtgrijs werkblad,  

 afmetingen lengte = 1m40 breedte = 0.7m   hoogte = 0,75m  

- 42 zwarte gestoffeerde stapelbare vergaderstoelen zonder armleuning 

-    max. capaciteit 100 personen (staand, zonder meubilair) 

- zaal is heel gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers 

- toiletten voor heren, dames en  mindervaliden in directe nabijheid op het gelijkvloers 

- keuken met frigo, vaatwasmachine en koffiezet op het gelijkvloers (koffie en water is gratis)  

-   algemene dimbare TL verlichting 8 verlichtingsarmaturen met 2 lampen luxeline plus 28W 

 => kort drukken = Aan / Uit,  blijven drukken = Harder / Zachter 

-  lokaal is verduisterbaar dmv. fluwelen gordijnen 
- tentoonstellingsrails langs 2 muren (14m en 5m35) 

- toegang via elektronisch badgesysteem 

  

Didactisch materiaal   

 

- Interactieve data/ videoprojector Epson EB-575Wi met VGA en HDMI aansluiting 

- white bord met afmetingen b=2m40 x h=1m20(stiften hiervoor zijn te verkrijgen via de conciërge) 

- flipchart met papier (stiften hiervoor zijn te verkrijgen via de conciërge) 

- geluidsinstallatie met mogelijkheid van afspelen van audio en mp3-cd’s, aansluiting voor geheugen 

sticks, mini jack voor aansluiten externe muziek bronenn 
  specificaties geluidsinstallatie:  

   - 2 x passieve luidsprekers audiophony, 150Wrms vast gemonteerd aan de muur  

   - 1 x digitale versterker audiophony, 2x 150Wrms op 4Ohm 

   - cd/ mp3 speler met usb aansluiting audiophony  

   - 19” mengtafel met 5 stereo en 3 microfoon aansluitingen 

- max.  geluidsniveau = 85dBa  

   

Stroom aansluitingen 

 

-  5 dubbele, 2 enkele en 2 viervoudige stopcontacten 

 

Stroom aansluitingen 

 
-  gratis WiFi aanwezig (inloggen verplicht ) 

  

  

Laden en lossen  

  
Lokaal 1 is het gemakkelijkst bereikbaar langs de binnenkoer. 

Adres: Leide 3, 1500 Halle 

 

 Op donderdag en zaterdag is er markt tot 13u30. De hoofdingang (J. Possozplein 40) is dan niet 

bereikbaar met de wagen.  Parkeren in het centrum kan dan moeilijk zijn. 


