Gespreksruimte te huur @ Folie à deux
Een dik jaar en een half geleden richtten de 2 zussen, Sofie en Benedicte Poelman, een koffiebar op
in het oude herenhuis van hun overgrootmoeder Bobonne.
Dit in hartje Gent, ’t is te zeggen aan het Sint-Anna-plein: Filips van Arteveldestraat 37. U hoorde
misschien al van hen, misschien ook niet. Ze doopten het “Folie à deux”.
Zij beschikken op het eerste verdiep over 2 in elkaar lopende ruimtes (die van elkaar kunnen worden
gescheiden door een dubbele deur). Het gaat over een huiselijke, warme ruimte, die voor diverse
doeleinden kan en mag worden gebruikt.
Zelf dachten ze daarbij oa. aan coachinggesprekken. Maar ook allerhande workshops, lezingen,
vergaderingen, ... kunnen er georganiseerd worden.
De lokalen (afzonderlijk of samen) kunt u huren per uur, per dagdeel (4 uur - voor- en/of namiddag)
of voor een volledige dag. Naar wens kunt u dat eventueel combineren met een ontbijt, een lichte
lunch, koffie met gebak en/of een apero-moment in ‘Folie à deux’ op het gelijkvloers.
Capaciteit
• totale oppervlakte: 35 m²
• de ruimte bestaat uit 2 gelijkaardige lokalen met elkaar verbonden via een dubbele deur
(weliswaar niet geluidsdicht)
• de toiletten op het 1ste verdiep worden gedeeld met de klanten van ‘Folie à deux’
Keukenfaciliteiten
• frigo
Technische Faciliteiten
• 2 grote ingemaakte en slotvaste kasten
• witte muur (kan dienst doen voor projecties)
• draadloos internet (wifi)
Indeling en inrichting
De ruimte is multifunctioneel en kan vrij ingericht worden voor verschillende doeleinden:
vergaderzaal, workshop, diner, receptie, fotoshoot, expositie,...
Catering
Als u dat wenst, kunt u op het gelijkvloers in onze horecazaak ‘Folie à deux’ terecht voor zowel
ontbijt, lunch als gebak. Vooraf reserveren is wel aangewezen.
Meer informatie?
Mocht de standaardformule u niet uitkomen, dan gaan we graag met u op zoek naar een formule op
maat.

Prijzen

Per uur
Per halve dag
Per dag

½ ruimte

Volledige ruimte

5,00€
20,00€
40,00€

10,00€
40,00€
80,00€

½ ruimte na de
uren
10,00€
40,00€
80,00€

Volledige ruimte na
de uren
20,00€
80,00€
160,00€

Voor meer informatie en fotomateriaal kunnen jullie terecht op hun website: http://www.folie-adeux.be/verhuur-ruimte/
Of in de koffiebar zelf voor een koffietje of iets anders, gecombineerd met een ‘live’ bezoekje aan de
ruimte(s) boven en een gesprekje om te zien wat de mogelijkheden precies zijn.
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