
 

 

 
Kom vergaderen in 
één van de zeven 
vergaderzalen. 

 

 

 

 
Als gebruiker van Alpha Tower bent u van 
harte welkom om één van de zeven 
vergaderzalen te reserveren! 

 



 

 

 
VERGADERZALEN 

Met een klein gezelschap of een grote groep zo 
comfortabel mogelijk vergaderen? 

Maak gebruik van een lunchservice, de 
koffiecorner en vele andere faciliteiten. 
Vraag de receptie wat de opties voor u zijn. 

 

  

BEGANE GROND 

EERSTE VERDIEPING 



 

 

 

 
ZAALOPSTELLINGEN  

De vergaderzalen Erasmuspark, Wibautpark 
en Rembrandtpark zijn samen te voegen 
waardoor verschillende zaalopstellingen 
mogelijk zijn: Carré/Blok, U-vorm, 
Bioscoop/Theater, Training/Leslokaal en 
Kringopstelling. 

 

 
 
 Neem contact op met de receptie om een vergaderzaal te 

reserveren. Of loop langs, de hospitality medewerkers laten u 
graag de zalen zien. 

BIOSCOOP/THEATER OPSTELLING 

TRAINING/LESLOKAAL OPSTELLING 



 

 
 

 

 

 
FACILITEITEN  

Het vergadercentrum van Alpha Tower beschikt over 

vele faciliteiten en audiovisuele middelen.  

 

 
  

DIGITAAL RESERVERING SYSTEEM 
Het vergadercentrum beschikt over een 
met outlook verbonden digitaal 
reserveringssysteem. De door u bij de 
receptie geboekte meeting verschijnt in 
de display. Bespreekt u iets 
vertrouwelijks en heeft u privacy nodig? 
Alle zalen zijn te blinderen via de 
aanwezige afstandsbediening. 
 
AUDIOVISUELE MIDDELEN 
Bij de reservering van de zalen kunt u 
de volgende audiovisuele middelen 
reserveren: 

• Draadloze microfoon 
• Conference Phone (speaker) 

 
 

• HDMI kabel 
• Wireless USB stick 
• Bluetooth conference phone 

(speaker) 
 
Alle vergaderzalen zijn ingericht met 
een lcd-scherm. De audiovisuele 
middelen en de code voor gebruik van 
wifi, zijn verkrijgbaar bij onze receptie. 
Het vergadercentrum beschikt over een 
glasvezelverbinding. 
Daarnaast zijn enkele zalen ingericht 
met een videocamera waarmee u in 
hoge kwaliteit een videoconference kunt 
voeren. 
  
 



 

 

 

KOFFIECORNER 
In de koffiecorner treft u een full-
service koffiemachine en Quocker. 
De koffiemachine zet ter plekke 
een kopje koffie, cappuccino of 
espresso van verse bonen en is 
ook geschikt voor een kan-functie 
als voorbereiding op uw meeting.  
Dergelijke kannen voor koffie en 
thee, alsmede karaffen en glazen 
voor water zijn beschikbaar in de 
koffiecorner. Verder beschikt de 
koffiecorner over een informele 
zithoek voor ad hoc besprekingen 
en is er een garderobe aanwezig. 
Op de vide zijn de sanitaire ruimtes 
gevestigd en kunnen er in de 
separate keuken eventuele 
voorbereidingen voor een 
gecaterde meeting worden 
getroffen. 
 

 

ADDITIONELE DIENSTEN 
Wij bieden de volgende additionele 
diensten aan: 

 Catering (standaard- en 
luxe vergaderlunches; 
banket) 

 Bloemenservice 

 Taxi service 

 Hostess 
 
Heeft u specifieke wensen? 
Onze dienstverlenende receptie 
kan speciaal voor u een maatwerk 
offerte opvragen bij onze 
leveranciers. 

 
 

 

 
  

E. Reception.Alphatower@gmail.com, T. 020 – 6916827, 
Openingstijden: 08:00 – 18:00 uur, Website: www.alphatower.nl 
 
Meer informatie over het vergadercentrum kunt u lezen 
in de vergader guideline. 

 


