


Het Landhuis  
is your meeting  
& event location! 
Welkom in Het Landhuis, een prachtig historisch pand op  
de Grote Markt van Sint-Niklaas. Het is de thuis van  
de heerlijke brunch- en lunchbar Soep&Zoet en een bruisende  
coworkingplek met een groot ondernemersnetwerk. 

Een vergadering of team meeting op de planning?  
Iets te vieren zoals een verjaardag, trouwreceptie of babyborrel?  
Of wil je een workshop, netwerkevent of seminarie organiseren? 
Dan zetten we de deuren van Het Landhuis graag voor jou open. 

De meeting rooms en event room met patio zijn beschikbaar  
voor verhuur. De catering wordt voorzien door Soep&Zoet  
zodat jij ten volle kan genieten van jouw tijd bij ons.



Kleine meeting room

• capaciteit 4 personen
• smart screen

• flip chart



Grote meeting room

• capaciteit 10 personen
• smart screen

• flip chart
• virtual meeting tool

• white board





Event room

• capaciteit 40 personen
• smart screen

• flip chart
• sound installation



Lecture | 38 personen Boardroom | 16-23 personen

Conference | 31 personen Party | 40 personen

Classroom | 14 personen Workshop | 32 personen



Plat water, spuitwater, thee en koffie steeds inbegrepen en verkrijgbaar in  
de creative room.





Catering

De cateringdienst van Soep&Zoet biedt verschillende opties aan om heerlijk  
te genieten tijdens een meeting, event, workshop, brunch of receptie.

Vraag naar de b2b brochure of mail naar administratie@soepenzoet.be



Benefits
• parkeergelegenheid voor de deur  

• airconditioning over het hele gebouw

• heerlijke catering van Soep&Zoet 

• kwalitatieve internetverbinding

• centraal gelegen

• bruisende, stijlvolle omgeving

• ontdek de stad van morgen in het belevingscentrum

Pricing (incl. BTW)

Room Halve dag Volledige dag

Kleine meeting room 95 euro 195 euro

Grote meeting room 145 euro 295 euro

Event room 195 euro 395 euro

Plat water, spuitwater, thee en koffie steeds inbegrepen.



Become a resident! 
Bedrijven die maandelijks willen vergaderen in Het Landhuis,  
kunnen de meeting rooms boeken aan voordeeltarieven. Met het 
resident-abonnement kan je voor een periode van minstens  
6 maand jouw klanten en collega’s ontmoeten op een toplocatie.

Pricing (incl. BTW)

8u per maand 200 euro

15u per maand 300 euro

30u per maand 550 euro
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Location 
Het Landhuis ligt in het hartje van Sint-Niklaas op  
de Grote Markt 43. Het is gemakkelijk bereikbaar zowel  
met de auto, trein als bus. 

Als u met de trein komt, stap af aan het station van  
Sint-Niklaas en dan is het nog een tiental minuutjes stappen. 

Kom je met de wagen, neem de afslag Sint-Niklaas op de E17. 
De eenvoudigste weg is de Parklaan volgen en dan komt u uit 
op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Parking

Parkeergelegenheid is geen enkel probleem. Voor de deur is  
een grote ondergrondse parking onder de Grote Markt  
van Sint-Niklaas. Ook op het Hendrik Heymanplein, op een  
boogscheut van Het Landhuis, is er veel parkeergelegenheid.



Reservation 
Stuur een mailtje naar hello@landhuis.be met de datum,  
het aantal personen en de zaal die je wil boeken. Wij bekijken 
dan snel of deze datum nog vrij is en maken een offerte op. 

Na ontvangst van de offerte heb je 10 dagen de tijd om  
de reeds voorbehouden datum te bevestigen. Om jouw boeking 
vast te leggen vragen wij een voorschot te betalen.

Annulatievoorwaarden

Na ontvangst van het voorschot wordt de boeking officieel 
vastgelegd. Wens je de boeking toch nog te annuleren,  
worden de volgende kosten aangerekend:

• Annulatie tot 15 dagen voor de activiteit: je dient 30%  
van de totaalprijs te betalen, exclusief de cateringkosten.

• Annulatie tot 4 dagen voor de activiteit: je dient 50%  
van de totaalprijs en de totale cateringkosten te betalen,  
exclusief drank.

• Annulatie tot 2 dagen voor de activiteit: je dient 100%  
van de totaalprijs en de totale cateringkosten te betalen, 
exclusief drank.

• Annulatie op de dag van de activiteit zelf: je dient 100% 
van de totaalprijs en de totale cateringkosten te betalen.

*COVID-19: Indien Het Landhuis een boeking moet annuleren 
omwille van maatregelen opgelegd door de overheid, krijg je  
de mogelijkheid uw boeking kosteloos te verplaatsen  
naar een latere datum binnen het jaar.



Voor vragen, een offerteaanvraag of meer informatie,  
aarzel niet om ons te contacteren:

hello@landhuis.be | landhuis.be | insta - FB


