
RUIMTEVERHUUR & 
TEAMBUILDING 

Upstream studio stelt de ruimte van de Kunstclub open waar je op een rustige manier 
kan samenkomen.De ruimte is gezellig, licht en luchtig. 
Tijdens vergaderingen kan je rekenen 
op een aangepaste service met koffie, 
thee, fris en lekkers.  
De ruimte kan je huren voor een 
halve of hele dag. 
Je kunt je bezoek combineren met 
een wandeling langs de IJzer en  
zelfs eventueel een creatieve 
workshop of een demonstratie in de 
zeepziederij boeken.

www.upstreamstudio.eu 

http://www.upstreamstudio.eu


www.upstreamstudio.eu 

ALGEMENE INFORMATIE 
Onze ruimte staat tot je beschikking aan een gunstig tarief. Een mooie, 
lichte ruimte die de creativiteit stimuleert. De zaal kan gehuurd worden 
door zowel kleine groepjes als grotere teams tot 25 pers. 
We verhuren de vergaderzaal per dagdeel of voor een hele dag.  
Bij het huren van een hele dag kunnen we een lekkere & gezonde 

vegetarische lunch van streekproducten voorzien: soep met zuurdesembrood, kaas en salade van 
seizoensgroenten. Neem contact met ons op voor prijzen en meer formules. 
Prijzen huur locatie: 
• Halve dag vergaderen: 95€ voor de ruimte + 6.00€/pp drankenforfait (excl alcoholische dranken) 
• Hele dag vergaderen: 160€ voor de ruimte +12.00€/pp drankenforfait (excl alcoholische dranken) 

Inbegrepen in de forfaitprijs 
• Koffie, thee,  
• Fruitsap  
• Fruitschaal & koekjes 
• Plat & spuitwater 

Prijzen die vermeld worden zijn exclusief BTW. 

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE CREATIEVE TEAMBUILDINGSACTIVTITEIT?  
In Upstream Studio kan je terecht voor een fijne beleving met het ganse team. 
Je kiest een workshop  of demonstratie uit en alles wordt voor jou en je team in 
gereedheid gebracht, zo kan je zelf zorgeloos meegenieten. 
 Je kan kiezen uit volgende workshops: 
• Demonstratie van de werking van het zeep-atelier: -12€pp (ongeveer 1,5uur) 
• Aquareltechnieken  basis: 30€pp  (ongeveer 2 uur) 
• Polymeerklei oorbellen maken: 35€pp (ongeveer 2 uur) 
•Emaille oorbellen maken basistechnieken +/- 45€pp (ongeveer 2 uur) 
In de prijs zit het volgende inbegrepen: 
• De lesgever + het nodige materiaal 
• Huisgemaakte Ice tea en kleine knabbels tijdens de workshop 

Dit is perfect te combineren met een aantal uren vergaderen. 
De prijs (excl BTW) is gebaseerd op een groep vanaf 6 deelnemers. Wanneer 
jullie met minder zullen aanwezig zijn, maken we een aangepaste offerte op. 
Keuze gemaakt? Neem contact met ons op zodat we de beschikbaarheid van de 
lesgever en zaal kunnen checken. 
nathalie@upstreamstudio.eu 
Upstream studio 
Bergenstraaat 3 
8972 Roesbrugge 
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