MEETING GUIDE
VAN DER VALK BUSINESS CENTER ANTWERPEN
WELKOM - WELCOME

PRESENTATIE - PRESENTATION

Hartelijk welkom in het Business Center van Van der Valk
Hotel Antwerpen. Via deze weg geven we u graag wat
uitleg over uw zaal en onze faciliteiten.

Met de rode knop van de afstandsbediening kan u het
scherm in de zaal activeren. Sluit hierna uw laptop aan
met de HDMI kabel. Uw laptop zal automatisch verbinding maken en u kan uw presentatie starten. Indien u
werkt met geluidsfragmenten kan het volume aangepast
worden met de volumeknoppen op de afstandsbediening.
Vindt uw meeting plaats in De Herbergier, De Brouwmeester of De Apotheker? Dan start u uw presentatie op
via de tablet in de zaal.

Welcome at the Business Center of Van der Valk Hotel
Antwerpen. We would like to give you some information
about your meeting room and our facilities.

PARKING

Onze parking wordt gratis ter beschikking gesteld
voor alle gasten van het Business Center. Aan de
slagboom heeft u een parkeerticket gekregen, dit
moet gevalideerd worden aan de info desk alvorens
u kan uitrijden.
Our parking is offered free of charge for all our
guests at the Business Center. At the barrier you
received a parking ticket, this needs to be validated
at the info desk before you can leave the parking.

With the red button on the remote you can activate the
screen in your meeting room. Connect your laptop with
the HDMI cable. Your laptop will automatically connect
with the screen and you can start your presentation. If
you want to play sound clips you can adjust the volume
with the volume buttons on the remote. Is your meeting
located in the rooms De Herbergier, De Brouwmeester or
De Apotheker? Then you can start your presentation with
the tablet in the room.

SERVICE BUT TON
Indien u vragen heeft kan u steeds een van onze collega’s
bereiken door de service knop in te drukken.
If you have any questions you can always reach one of
our colleagues by pushing the service button

SHOP
Aan de info desk kan u onze shop vinden, hier bieden we
frisdranken, koffie en snacks aan.
At the info desk you can find our shop, here we offer soft
drinks, coffee and snacks.

Op de benedenverdieping kan u doorlopend genieten van
koffie, thee en versnaperingen bij Joe’s. Hier wordt ook ‘s
middags een uitgebreid lunchbuffet geserveerd. De naam
Joe’s hebben we heel lokaal gezocht, hiermee verwijzen
we naar de schilder Joe English naar wie ook de straatnaam van het gebouw naar vernoemd is.
Korte pauze? Op de eerste verdieping kan u onze
breakout met koffie, thee, water en koekjes vinden.
At the ground floor you can enjoy a continuous buffet
with coffee, tea and snacks at Joe’s. At noon we serve an
extended lunch buffet. We have named our bistro Joe’s
after the painter Joe English. Also the street in which the
building is situated is named after him.
A short break? On the frst floor you can find our breakout
with coffee, tea, water and cookies.
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