




Stage shows
Concerten

Try-outs 

Seminaries
Network events

Conferenties 

Recepties
Ceremonies





TRIPL is een blitse eventlocatie in Merchtem met een drieledige focus.
CONNECTION, CELEBRATION & CREATION 

We zijn gevestigd in de legendarische brouwerij van ‘Ginder Ale’, die hernieuwd werd tot een bruisend complex. 
Dankzij onze gunstige ligging nabij Antwerpen en Brussel, stromen gasten vanuit alle windstreken hier vlot samen, 
om onvergetelijke momenten te brouwen en te klinken op connecties voor ‘t leven. 

Onze ruimtes zijn liquid en nemen flexibel de vorm aan van jouw event. 
Van grootschalige netwerkevents tot spraakmakende stand-upcomedy, van intieme familiefeesten 
tot internationale conferenties: elk event is het resultaat van een creatief gistingsproces. 
Daarom sprankelt TRIPL altijd op maat van jouw ideeën en voorkeuren. 

Dankzij onze jarenlange ervaring in de eventsector creëren we vloeiende belevingen die smaken naar meer. 

TRIPL momenten met een grote plus.





TRIPL 1





TRIPL 1
GELIJKVLOERS

MET RUIME 
EVENTRUIMTE

160 personen190 m2

Geschikt voor:
❚ Productpresentaties
❚ Seminaries
❚ Roadshows
❚ Thema partys
❚ Toneelvoorstellingen
❚ Try-outs

Voorzieningen:
❚ Eigen parking op 500 m van de locatie
❚ Shuttle service van en naar de locatie 
❚ 5 VIP parkeerplaatsen in het gebouw
❚ Sanitair
❚ Mobiele vestiaire
❚ Basis geluidsinstallatie en standaard uitlichting

Huurkosten:
❚ Schoonmaak en nutsvoorzieningen
❚ Zaalverantwoordelijke
❚ Meubilair uit onze catalogus
 (alles kan in andere kleuren, andere look & feel,  
 verschillende mogelijkheden en opstellingen)
❚ Extra technische ondersteuning

Catering: 
We werken het liefst samen met onze cateraars
Formules worden uitgewerkt volgens uw budget
Andere catering op aanvraag.

250 personen





TRIPL 2





TRIPL 2
TWEEDE VERDIEPING

MET TERRAS

150 personenBinnenruimte: 250m2

Terras: 105m2 
225 personen

Geschikt voor:
❚ Productpresentaties
❚ Seminaries
❚ Roadshows
❚ Recepties
❚ Toneelvoorstellingen

Voorzieningen:
❚ Eigen parking op 500 m van de locatie
❚ Shuttle service van en naar de locatie 
❚ 5 VIP parkeerplaatsen in het gebouw
❚ Sanitair
❚ Mobiele vestiaire
❚ Basis geluidsinstallatie en standaard uitlichting

Huurkosten:
❚ Schoonmaak en nutsvoorzieningen
❚ Zaalverantwoordelijke
❚ Meubilair uit onze catalogus
 (alles kan in andere kleuren, andere look & feel,  
 verschillende mogelijkheden en opstellingen)
❚ Extra technische ondersteuning

Catering: 
We werken het liefst samen met onze cateraars
Formules worden uitgewerkt volgens uw budget
Andere catering op aanvraag





TRIPL 3





TRIPL 3 
DERDE VERDIEPING 
BREAK-OUT ROOMS

115 m2

Geschikt voor:
❚ Vergaderingen 
❚ Kleine presentaties
❚ Workspace
❚ Mobiele keuken

Voorzieningen:
❚ 5  parkeerplaatsen in het gebouw
❚ Opslagruimte
❚ Sanitair op tweede verdieping (TRIPL 2)
❚ Mobiele vestiaire



Bovenaanzicht TRIPL 1 Bovenaanzicht TRIPL 2

Bovenaanzicht TRIPL 3



TRIPL 2

TRIPL 1

Voorbeeld van formule:
❚ TRIPL 1   
 • meeting
❚ TRIPL 2 (bereikbaar per lift):
 • ontvangst/aperitief
 • koffiebreak en/of lunch 
 • terras kan gebruikt worden als extra food/drink corner
 • diner
❚ TRIPL 3
 • Voorziening van mobiele keuken

TRIPL is liquide en kan de ruimtes aanpassen volgens jouw wensen. 

Bovenaanzicht TRIPL 3

TRIPL 3

VERHUUR VAN 
TRIPL 1 + TRIPL 2 + TRIPL 3



EXTRA SERVICES



Wat is er nodig voor een goede flow van jouw event?

PROFESSIONLE BEGEIDING

PERSONEEL: 
Hostessen 
Vestiaire 
Parking Boys
Sanitaire medewerkers

REGISTRATIE: 
Badges 
Registratiewebsite

ENTERTAINMENT:
Entertainment zowel mobiel als on-stage
Themafeesten
Out of the box diners

AANKLEDING EN DECORATIE:
Out of the box, volledig liquid en met jou te bepalen.

 



TRIPL’s unieke Virtual Reality tool

Kies zelf je aankleding en wandel doorheen je eigen event.

Via onze online webtool kan je door enkele parameters in te geven zoals aantal bezoekers,  
verschillende soorten meubilair, decoratie, sfeer, techniek.... een samenstelling maken van je eigen event. 
Bekijk je 3D-film van de set-up en beleef via de VR-bril je eigen event.  
Cool, toch!

Tool beschikbaar vanaf najaar 2021.

Meer info?

Het TRIPL team helpt je graag verder.

DE ZAAKVOERDERS:

Christophe Van Campenhout 
0475/23 79 40

Jan Van Hove
0497/70 84 37

Mark De Belie
0474/29 31 48
 

 

MEDEWERKERS:
Freya De Prins
Kim Delva
Mira Van De Vijver
Sarah Van De Velde
Sophie Verniers





 
Kattestraat ❚ 1785 Merchtem ❚  info@triplmoments.be 

www.triplmoments.be 

TRIPL
LIQUID SPACES 

TO MEET & CONNECT 


