
VERGADERZALEN

UNITED EXPERTS



Onze vergaderzalen
Zaal Charbonnage 
16-30p 
 
Zaal Schietmeester 
10p 
 
Zaal Piqueur 
12p

Zaal Porion 
4p 
 
Zaal Malette 
30-80p

Op de be-MINE site in Beringen vindt u het kantoorgebouw waar het hoofdkantoor 
van adviesgroep United Experts sinds september 2017 haar thuis vond.

U heeft de mogelijkheid om onze vergaderzalen te huren. Dankzij de praktische 
ligging, handige parkeerruimte en rustgevende omgeving zijn onze zalen 
uitermate geschikt voor tal van activiteiten.

Vergaderen in een aangename omgeving

De adviesgroep United Experts brengt bedrijven met diverse expertises en 
complementaire skills samen. Elke onderneming bewaart zijn eigen karakter, 
maar samen delen we dezelfde waarden en principes: ons DNA.  

Eén netwerk, veel experten. Dat is United Experts. Van aanvraag tot vergunning, 
van ontwerp tot begeleiding, van idee tot businessplan. En alles ertussen. Bij 
United Experts wordt uw plan, uw droom werkelijkheid! 

Over United Experts





CHARBONNAGEBETEKENIS
Charbonnage is het Frans voor steenkoolmijn. Het gebruik van Franstalige 
woorden is historisch gegroeid: de stichtende mijnmaatschappijen zijn 
Franssprekend. Hierdoor werden heel wat Franse vaktermen gebruikt in 
het mijnwerkersleven.



CHARBONNAGE - 30 personen

62 m²

Vergaderopstelling (cfr. foto) - 16p

Theateropstelling - 30p

Voorzieningen: TV-scherm, Click Share (draadloos beamen met meerdere personen)

Te huur: per uur op weekdagen, tussen 8u30 en 17u30

Startkost: € 48 - huurprijs € 60 per uur (excl. btw)



SCHIETMEESTERBETEKENIS
De Schietmeester is verantwoordelijk voor de schietverrichtingen 
met springstof in de mijn. Hij staat in voor de veiligheid. Door de 
schietverrichtingen worden er mijngangen gemaakt of verlengd.



SCHIETMEESTER - 10 personen

22 m²

Vergaderopstelling (cfr. foto) 

Voorzieningen: TV-scherm met Microsoft WIDI dongle (draadloos)

Te huur: per uur op weekdagen, tussen 8u30 en 17u30

Startkost: € 48 - huurprijs € 50 per uur (excl. btw)



PIQUEURBETEKENIS
Piqueur is de Franse term voor afbouwhamer. Deze wordt gebruikt om 
in een pijler de kolen los te maken. De Piqueur wordt aangedreven door 
perslucht, wat mijngasveilig is.



PIQUEUR - 12 personen

27 m²

Vaste vergaderopstelling (cfr. foto) 

Voorzieningen: Ctouch (touch screen), webcam, PC

Te huur: per uur op weekdagen, tussen 8u30 en 17u30

Startkost: € 48 - huurprijs € 50 per uur (excl. btw)



PORIONBETEKENIS
Porion is de Franse term voor opzichter. De opzichters vormen de 
schakel tussen de arbeiders en het leidinggevend personeel. Ze zijn 
verantwoordelijk voor een ploeg.

12 m²

Vaste vergaderopstelling (cfr. foto) 

Voorzieningen: TV-scherm met o.a. HDMI aansluiting

Te huur: per uur op weekdagen, tussen 8u30 en 17u30

Startkost: € 48 - huurprijs € 30 per uur (excl. btw)

PORION - 4 personen



MALETTEBETEKENIS
Schaft noemde men in de mijnen ‘manja’ of ‘malette’. De mijnwerkers 
hadden 20 minuten om te eten, maar meestal at men maar als er effectief 
tijd was. Ze aten op de werkplaats zelf of onderweg in de trein.



Te huur

 Per halve dag of volledige dag

MALETTE - 80 personen

75 m² (105 m² inclusief keuken)

Vergaderopstelling (cfr. foto) 

 Klasopstelling tafel + stoel (30p)

 Theateropstelling (60p)

 U-vorm opstelling (30p)

 Receptie staand (80p)

Voorzieningen

 Beamer (draadloos)

 Ingebouwd projectiescherm

 Verduistering

 Keuken en toog met tapinstallatie

 

Prijzen

 Startkost: € 48
 Halve dag: € 300 (excl. btw)
 Hele dag: € 580 (excl. btw)



Vergaderen bij United Experts: 
wat hebben wij u te bieden?

Verwelkoming en onthaal van uw gasten van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00;
Beschikbaar buiten de kantooruren en op zaterdag tegen een meerkost (€ 48/u).

Wij voorzien koffie, thee en water.

De zalen zijn voorzien van didactisch materiaal, o.a. beamer, WIFI, audioversterking beschikbaar
(of op aanvraag voor kleinere zalen).

Op aanvraag kunnen wij ICT ondersteuning bieden voor de aansluiting van uw apparatuur op de
beschikbare voorzieningen tegen een meerkost (€ 65/u).

Bij het niet naleven van voormelde afspraken, wordt onze bijkomende dienst-
verlening in regie verrekend aan € 48 per uur.

Overschrijding van de gereserveerde duur wordt aangerekend volgens het 
zaalspecifieke uurtarief vanaf elk aangevangen uur.



Vergaderen bij United Experts: 
wat verwachten we van u?

Gebruikte tassen en glazen verzamelen op de koffietafel of het karretje.

Zichtbaar afval/vuil van de vloer verwijderen. Bij vlekken op het tapijt, steeds de verantwoordelijke raadplegen.

Meubilair op de oorspronkelijke plaats zetten.

Beamer en/of tv-scherm afsluiten en afstandsbediening terugplaaten op de voorziene plek.

Alle ramen & deuren sluiten en de lichten doven.

De gereserveerde uren naleven. Ook anderen kunnen de zaal gereserveerd hebben. Boek dus zeker ruim genoeg.  

Bij het niet naleven van voormelde afspraken, wordt onze bijkomende dienst-
verlening in regie verrekend aan € 48 per uur.

Overschrijding van de gereserveerde duur wordt aangerekend volgens het 
zaalspecifieke uurtarief vanaf elk aangevangen uur.



Parking & Mobiliteit
Er is voldoende parkeergelegenheid op de be-MINE site. De parking aan het evenementenplein is echter niet toegankelijk voor  
bezoekers. Men volgt het beste de aanduidingen naar de publieke parkings (be-MINE bouelevard, Sportoase, TODI of Kiosk-
plein).

Er is een ingang voorzien voor rolstoelgebruikers.

• Je kan de gereserveerde zaal op werkdagen tot 24 uur vooraf kosteloos 
annuleren.

• Voor zalen, geboekt buiten de kantooruren, kan je kosteloos annuleren tot 
3 dagen vooraf.

• Indien de zaal niet tijdig geannuleerd wordt, zal deze aangerekend worden.
• Indien wij ook voor de catering moeten instaan, gelden de 

annulatievoorwaarden van de cateraar.
• Je kan hier bij reservatie steeds naar informeren.
• Als je telefonisch annuleert, moet dit steeds per e-mail bevestigd worden.

Catering
We werken graag samen met jouw cateraar of we regelen de catering voor jou met één van onze vaste partners. 

Annuleren



Bij United Experts kunt u 5 zalen huren voor uw activiteiten.  
Heeft u vragen of wilt u een zaal reserveren? 
Neem contact op via onderstaande gegevens. 
We verwelkomen u graag!

www.unitedexperts.be | info@unitedexperts.be | 011 71 19 91


