Wagenoord is een gloednieuw project in de

voormalige Festraets-garage te Mechelen. De
site bevindt zich in Mechelen, aan het oudste

pompstation van de stad. Wagenoord herbergt
onder

andere

een

evenementenlocatie,

vergaderruimten, co-werkplek, eetbar
en houtatelier.

Dat het een plek moest zijn die jong initiatief

verbindt en versterkt, was meteen duidelijk. Dat
de stijl van het huis vernieuwend écht & oprecht

moest zijn, was logisch. Wagenoord werd een

onafhankelijk platvorm voor ondernemen,
innoveren en leven. Op 1 januari 2018 gooide
Wagenoord officieel de poorten open.

VERHUUR >>>
events, meetings en brainstorms

Wagenoord faciliteert
organiseert & creëert
evenementen.

Organiseer een
zakelijk event in de
garagehal!
Wagenoord is een gloednieuw project in de voormalige
Festraets-garage te Mechelen. De site bevindt zich in
Mechelen, aan het oudste pompstation van de stad.
Wagenoord herbergt onder andere een evenementenlocatie,
vergaderrumten, co-werkplek, eetbar & houtatelier.
Wagenoord faciliteert, organiseert & creëert evenementen
die mensen samenbrengen. Bedrijfsfeest, expo, beurs,
congres, socio-culturele happening., lezing, workshop of
borrel.. er is weinig waarvoor in Wagenoord geen ruimte is.

Samenwerken of
enkel de zaal huren?
samen
organiseren

laten
organiseren

zelf
organiseren

Samenwerken is ons
fundament, dus ook in
onze garagehal rijden
we graag een stukje
samen. We houden
van een uitdaging, er is
weinig dat niet kan. Kom
kennismaken, dan gaan
we samen aan slag.

Organiseren is ons
vak, dus nemen we
de organisatie van je
event graag van je
over. Wij voelen sterk
aan wat de klant wil en
maken er een erezaak
van die verwachtingen
ruimschoots te
overtreffen.

De zaal casco huren,
dat kan ook. We laten
je graag vrij om bij ons
je eigen ding te doen.
Enige voorwaarde: je
gaat akkoord met ons
duurzaamheidscharter
& ondertekent onze
huisregels.

De garagehal
De hal is 550m2 groot. De basisvoorzieningen zijn aanwezig,
maar gouden kranen ga je hier niet vinden (of je moet ze zelf
meebrengen, dat kan je altijd doen). De kracht van de hal
is dat ze naar eigen smaak ingericht kan worden. We doen
bewust geen afbraak aan de architectuur van de ruimte.
Meer nog: we zetten haar karakter graag in de wax.

de locatie
Oppervlakte
550 M2
Capaciteit
Max. 300 personen
Faciliteiten
WIFI, sanitair, 75 parkeerplaatsen, 2K projector,
projectiescherm (8mx3.5m), daglicht, mobiele bar
Ideaal voor
Bedrijfsborrel, teambuilding, filmvertoning, markt,
beurs, expo, socio-cultureel event, lezing, workshop

techniek
Wagenoord beschikt standaard over een basispakket aan audiovisuele middelen. Mocht dit voor jouw evenement niet voldoende zijn -omdat je bijvoorbeeld
een waanzinnige lichtshow in gedachten hebt- dan schakelen we onze vaste
audiovisuele partners in. Zij kennen onze zaal en de mogelijkheden. Zij zijn gewend op alle niveaus te produceren en denken vanaf het begin met ons mee. In
het hele gebouw is wifi voorzien. Indien je event specifieke digitale noden heeft,
kunnen we hier op aanvraag in voorzien.

catering
Eten en drinken is één van de pijlers van je evenement. Samen met jou ontwikkelen wij een eet- en drankenaanbod waarin de sfeer en stijl van het evenement wordt doorvertaald. Hiervoor werken we samen met enkele vaste, lokale
cateraars. Al onze partners tekenden ons duurzaamheidscharter.

inrichting & styling
Styling en inrichting is heel bepalend voor de sfeer van een evenement. We
geven graag advies over de creatieve doorvertaling van een thema of stijl en
werken samen met diverse verhuurbedrijven om dit te realiseren.

film, foto & livestreaming
Na je event is het altijd leuk om achteraf nog eens opnieuw het gevoel terug te
krijgen van die ene dag. Met een video en/of foto registratie van het evenement,
de feestelijke opening of fantastische bijeenkomst kan je altijd terugkijken op die
unieke gebeurtenis. Een blijvende herinnering!

communicatie & signalisatie
Je event voorzien van de nodige communicatie? Ons inhuis communicatie bureau helpt je op weg met de producten die jou event nodig heeft. Van je uitnodiging, banners & affiches tot je wegwijzers, drankbonnen & presentatie.

Vergaderen in de
conciërge residentie.
U zoekt een plek om te vergaderen. U wil buiten de muren van
het bedrijf op zoek naar frisse insteken. U wil met verschillende
bedrijven aan tafel op neutraal terrein. Wagenoord biedt een
passend antwoord. Of ruimte in dit geval.
In de rustigste vleugel van het gebouw werd het conciërge
appartement een vergaderplek. De sfeer is nostalgisch,
de voorzieningen up to date. De unieke locatie en onze
verrassende huisstijl maken deze plek ideaal voor dialoog,
inspiratie & focus.

Vergaderruimten.
Het conciërge appartement beschikt over twee
ruimten die je samen of afzonderlijk huurt.

de eetkamer

De eetkamer is onze meest conventionele
vergaderruimte. De ruimte werd ingericht
voor besloten bijeenkomsten, ontworpen
met productiviteit & focus op het voorplan.
Een grote tafel vormt de motor van de tafel
en de koffie staat altijd klaar. De ruimte is
geschikt voor vergaderingen, presentaties,
conferenties, brainstorm sessies.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

10-15 personen
WIFI
Catering
Presentatiematerialen
Parking
Goede bereikbaarheid

het salon

Welkom in het salon! Hier komen comfort en
inspiratie voorop. Je huurt deze plek apart of
samen met de eetkamer. De ergonomische
vergaderstoel maakte hier plaats voor een
hip salon. Perfect voor coachings, informele
besprekingen, brainstorms & interviews.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

2-5 personen
WIFI
Catering
Presentatiematerialen
Parking
Goede bereikbaarheid

OOK IN WAGENOORD >>>
co-werkplek en eetbar

Samen werken
in de showroom.
De voormalige showroom werd ingericht als cowerkplek, een lichte gemeenschappelijke ruimte.
Ontworpen om jou op je productiefst te zien. Je
huurt er een bureau voor één dag, je koopt een
tienbeurtenkaart of reserveert meteen je vaste
stek. Wagenoord voorziet je van koffie, magazines,
maar zorgt vooral voor jou en je ideeën. Als je kiest
voor een co-werkplek, dan kies je voluit voor jouw
project. Al het andere nemen wij van je over.
Klaar om je keukentafel in te ruilen voor een
inspirerende showroom?

+32 15 48 02 25
werken@wagenoord.be
wagenoord.be/cowerkplek

Fijnproeven in
de wilde eetbar.
Wij houden van goed eten. Dus we maken goed
eten. Jente de Wilde combineert het beste uit de
eigen streek met het leukste uit de rest van de
wereld. Het moet knallen. Op het bord, in het glas
en in de mond. U proeft een symbiose van product,
passie en pret.
Eetbar de Wilde bekijkt gastronomie op een
manier die eigenzinnig, ongedwongen en oprecht
is. De kaart is een patchwork van gerechten die u
combineert naar de goesting van het moment. Een
tafel vol lekkers om te delen of ‘Joey doesn’t share
food’? Wij regelen dat.

+32 15 48 02 25
eetbar@wagenoord.be
wagenoord.be/eetbar

Bereikbaarheid
Ons pand kan je op verschillende manieren
bereiken & heeft verschillende ingangen.
Om jullie wegwijs te helpen maakten wij
een handig overzicht!

>>> Te voet
Ondanks de ligging net buiten de stadsring is
Wagenoord via verschillende wegen goed te
voet bereikbaar. 18 minuten wandelen brengt je
tot op de Grote Markt, op minder dan 10 minuten
wandelen vind je bezienswaardigheden als
Brouwerij Het Anker, Kazerne Dossin, Het Begijhof
en de Sint Romboutstoren.

>>> Met de wagen
E19 - ANTWERPEN <> BRUSSEL
AFRIT 9: MECHELEN-NOORD
PARKING EETBAR
De Wilde eetbar beschikt over parkeergelegenheid
tussen de eetbar en het Total Tankstation.
GPS: Maurits Sabbestraat 123, 2800 Mechelen.
PARKING CO-WERKPLEK, MEETINGS & EVENTS
Onze gasten die langer dan een maaltijd in
Wagenoord verblijven vragen wij zich te parkeren
op onze parking vlak tegenover het Total
tankstation ter hoogte van Racing Mechelen.
De parking is aangeduid met een Wagenoord
Parking singalisatie bord.
GPS: Oscar Van Kesbeeckstraat 43, 2800
Mechelen.
Je wagen parkeren op de openbare weg?
Vergeet je blauwe kaart niet te leggen!

>>> Met de fiets
Fietsen is niet alleen leuk en een ecologische
manier om je te verplaatsen, het is voor korte
afstanden vaak ook de snelste manier om je te
verplaatsen. Je fiets parkeren kan op de parking
tussen het Total tankstation & Wagenoord. Wil je
je fiets graag even binnen zetten? Wandel langs
de receptie om te kijken of dat op dat moment
mogelijk is.

>>> Met bus of trein
BUS
Op kleine nabijheid bevinden zich twee bushaltes
van De Lijn die het stadscentrum en het treinstation
met Wagenoord verbinden. Beide haltes bevinden
zich op minder dan 100m van de ingang van het
gebouw.
Halte Oscar Van Kesbeeckstraat
Frequentie spits: 20’ Frequentie dag 30’.
Wandelafstand: 20 meter
Halte Maurits Sabbestraat
Frequentie: 15’.
Wandelafstand: 150 meter
De twee lijnen brengen bezoekers om circa 10’
van en naar station Mechelen, station MechelenNekkerspoel of het stadcentrum.
TREIN
Mechelen
heeft
twee
treinstations.
Het
hoofdstation, Mechelen Station, bevindt zich
op 2.4 kilometer van Wagenoord, naar station
Mechelen-Nekkerspoel wandel je 1.6 kilometer.
Voor meer informatie kan je terecht op de website
van NMBS.

Contact
Wil je een rondleiding boeken of eens praten over het
organiseren van een evenement? Een vergaderruimte
boeken? Aarzel niet ons te contacteren. Wij werken graag
met je samen om je plan tot een overgetelijke gebeurtenis te
maken.

Thomas & Sara
helpen je graag
verder.
info@wagenoord.be
www.wagenoord.be
+32 15 48 02 25
ma-vr 8:00-18:00
weekend & feestdagen:
gesloten

