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‘Een oase van rust in het 
hart van Antwerpen’



Het KAVA Congres Centrum (KCC) 
is gebouwd op de fundamenten 
waar vroeger enkele afdelingen en 
vergaderlokalen van de Koninklijke 
Apothekersvereniging van Antwerpen 
huisden. 

Het KCC richt zich op bedrijven, 
beroepsgroepen en verenigingen. De 
infrastructuur kan gebruikt worden 
voor vergaderingen, debatten, 
opleidingen, congressen en andere 
bijeenkomsten. 

De grote binnentuin vormt het 
ankerpunt in de architecturale 
constructie en een rustbaken voor 
iedere bezoeker.

Oase van rust...

Welkom op één van 
de fraaist gelegen 
congresaccomodaties 
in Antwerpen. 



Door een ingenieus gebruik 
van de ruimten zijn er zowel 
kleine zaaltjes voor een 
beperkt aantal deelnemers als 
auditoria tot 250 personen. 

Woordje van de architect
“Natuurlijk zagen we het als een uitdaging om een interessant complex 
uit 1976 van Georges Baines onder handen te nemen. Vanaf het prille 
begin hebben we geprobeerd de groene omgeving in de ruimten van 
het gebouw te vangen. Eigenlijk hebben we niet meer gedaan dan 
eenvoudigweg dat, wat er al was, sterker aan te zetten.
Om aan die metamorfose te hebben kunnen meewerken was voor ons 
allen een enorm genoegen.”

Mauro Poponcini (POLO Architects)

in het centrum van Antwerpen

Bestuurszaal

Het KCC beschikt over de  
modernste audiovisuele middelen,  
internet-aansluitingen en vergader-
apparatuur om een topevenement 
te organiseren … van welke schaal 
dan ook. 

Er zijn sympathieke drankformules 
voor wie het liever luchtig heeft, 
maar we werken ook samen met 
externe cateraars voor ontbijt, lunch 
of diner. 

Sinds kort is het KCC ook uitgerust 
met een mobiele studio, waardoor 
uw evenement nu ook virtueel/
hybride georganiseerd kan worden 
(live streaming, webinars … ).

Het KCC is gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar
vervoer (trein, tram en bus) en
biedt een ruime ondergrondse
parkeergarage waarvan de
bezoekers gratis gebruik kunnen
maken.



Lobby Auditorium Tuinzaal Bestuurszaal

 v capaciteit: 300+ personen
 � oppervlakte: 350 m²
 Ò daglicht: ja

* faciliteiten:
• ontvangstbalie
• vestiaire
• bar/keuken
• sanitaire faciliteiten

 + wordt niet afzonderlijk verhuurd, 
enkel in combinatie met Tuinzaal 
& Auditorium

 � opstelling: theater
 v capaciteit: 250 personen
 � oppervlakte: 265 m² 
 玸 projectie: beamer, groot scherm, 
audio

 Ò daglicht: grote ramen met zicht 
op grote binnentuin

 + polyvalente zaal
 + inklapbare tribune
 + aanpalend terras

 � opstelling: theater, u-vorm, klas, 
vergadering
 v capaciteit: 80 personen
 � oppervlakte: 130 m²
 玸 projectie: beamer, groot scherm, 
audio

 Ò daglicht: grote ramen met zicht 
op grote binnentuin

 + aanpalend terras

 � opstelling: vergadering
 v capaciteit: 25 personen
 � oppervlakte: 69 m²
 玸 projectie mogelijk: ja
 Ò daglicht: ja

De Mortier 
1 & 2 De Vijzel De Apotheek Info, prijzen 

& reservaties

 � opstelling: u-vorm, klas, 
vergadering

o Mortier 1 & 2 vormen samen één 
grote ruimte (opsplitsing mogelijk 
in 2 aparte zalen)
 v capaciteit: 
• apart 14 personen
• samen 28 personen
 � oppervlakte: 
• apart 40 m²
• samen 80 m²
 玸 projectie: beamer
 Ò daglicht: ja

 � opstelling: vergadering
 v capaciteit: 8 personen
 � oppervlakte: 20 m²
 玸 projectie: tv-scherm, 
videoconference

 Ò daglicht: ja

 � opstelling: vergadering
 v capaciteit: 8 personen
 � oppervlakte: 37 m²
 玸 projectie: geen
 Ò daglicht: ja

o unieke 18de eeuwse apotheek

o kcc@kava.be
o 03/280 15 01
o www.kavacongrescentrum.be



 
Een brede waaier aan mogelijkheden
Opnames/uitzendingen kunnen plaatsvinden in verschillende zalen van het KCC. Zo neemt u 
een webinar of podcast op in de Bestuurszaal of de Mortier, terwijl uw (hybride) evenement of 
panelgesprek wordt uitgezonden vanuit het Auditorium of de Tuinzaal. 

Professionele voorzieningen
o Meerdere PTZ-camera’s die op afstand kunnen draaien, kantelen en zoomen
o Kwalitatief hoogstaande microfoons en audiomateriaal
o Professionele apparatuur om beeld en geluid synchroon uit te zenden of op te nemen

Technische ondersteuning
Wij zorgen voor een state-of-the-art professionele mobiele studio én professionele technische 
ondersteuning voor, tijdens en na uw evenement. 

Lobby

Ontdek onze nieuwe 
state-of-the-art faciliteiten 
voor het organiseren van 
uw hybride en virtuele 
evenementen.

Hybride & virtuele evenementen
Met onze nieuwe digitale 
opnametechnologie en live 
streaming platform volgt uw 
publiek vanaf nu makkelijk virtueel 
mee van thuis of vanop kantoor.

Onze apparatuur geeft u de 
kans om keynotes, interviews, 
panelgesprekken, webinars, 
e-learnings, podcasts … op te 
nemen of live uit te zenden vanuit 
het KCC. 

De ideale oplossing dus om in 
het KCC uw webinars, tutorials, 
podcasts, videoboodschappen en 
live (hybride) evenementen te 
organiseren.



 

Bij KCC is een minimum aan 
catering vereist. Er worden geen 
eigen maaltijden/cateraars aanvaard. 

Info, prijzen 
& reservaties
o kcc@kava.be
o 03/280 15 01
o www.kavacongrescentrum.be

 

 

 

Bar 
Elke meeting, die vaak het opperste van je concentratie vereist, zou moeten worden afgesloten met een 
moment van ontspanning en netwerken. Is de deal beklonken? Is je salesteam gemotiveerd? Zijn alle 
beslissingen unaniem goedgekeurd? Kaart even na met een drankje aan onze bar.

Drankenformules 
o BASIS (koffie, thee, water) (minimum vereist)
o FRIS (BASIS + frisdrank, pils)
o SPECIAL (FRIS + Antwerpse bieren, wijnen)
o BUBBELS (SPECIAL + cava)

Ontbijt
o minikoffiekoeken, vruchtensap

Lunchformules
o broodjeslunch: verzorgde belegde broodjes (vlees, vis, vegetarisch ...)
o wraps: dagverse gevulde tortilla’s (vlees, vis, vegetarisch ...)
o optioneel: warme soep
o walking lunch/dinner

Andere vormen van catering op aanvraag.

Lobby

Cateringformules



KAVA stelt GRATIS de 
ondergrondse parkeergarage 
ter beschikking voor 
organisatoren en bezoekers.

De ondergrondse garage van KCC 
biedt parkeergelegenheid voor 
maximum 80 wagens overdag en tot 
120 wagens buiten kantooruren.

De garage van het KCC is sinds kort 
uitgerust met vier laadpalen voor 
elektrische of hybride voertuigen. 
Hiermee wil KAVA het gebruik 
van duurzame vervoersmiddelen 
stimuleren en u als klant nog beter 
van dienst zijn.

Parking

Gratis parkeergarage



Waarom kiezen voor Antwerpen?

KCC bevindt zich op een 
boogscheut van het (oude) 
centrum van Antwerpen.

Antwerpen, een fantastische ervaring 
vol cultuur, architectuur, mode, 
gastronomie en shopping. 

Antwerpenaars noemen hun stad 
trots een wereldstad met de sfeer 
van een dorp: hier vind je álles, maar 
steeds op wandel- of ten minste 
fietsafstand. Of je naar Antwerpen 
komt voor een stevige portie cultuur, 
om geschiedenis op te snuiven, te 
shoppen of culinair te genieten, het 
kan in elke wijk en in de hele stad. 
Antwerpen is compact, maar heeft 
veel te bieden.

Meer info over Antwerpen  
www.visitantwerpen.be



Huisreglement
De infrastructuur wordt ter 
beschikking gesteld voor congressen, 
seminaries, vergaderingen, 
workshops, strategische 
teammeetings, lezingen en 
voordrachten, netwerkevenementen, 
productvoorstellingen, recepties, 
persconferenties of andere 
soortgelijke evenementen. 

Enig afwijkend gebruik wat doelgroep, 
organisator of activiteit zelf betreft, 
dient steeds voorafgaandelijk aan 
KCC te worden voorgelegd. Bij 
afwijkend gebruik houdt KCC 
zich steeds het recht voor om de 
overeenkomst eenzijdig stop te 
zetten.

De algemene voorwaarden zijn op 
vraag beschikbaar.

Tuinzaal



Adres
KAVA Congres Centrum 
Consciencestraat 41
2018 Antwerpen

(Parking ondergronds)

(Toegankelijk voor minder mobiele 
bezoekers)

Bereikbaarheid
Meer informatie op  
www.kavacongrescentrum.be

Contactgegevens
Christel Vervoort 
Pieter Goossens
Nadine Veldman
Tel: 03/280.15.01 
E-mail: kcc@kava.be
www.kavacongrescentrum.be

Auditorium

Praktische info


