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Leuk dat je interesse is gewekt! Wij van
Seats2meet Tilburg LocHal gaan er alles aan
doen jou te helpen om van jouw bijeenkomst een
succes te maken!
Seats2meet Tilburg LocHal betekent ontmoeten,
kennis delen en netwerken op de best
bereikbare plek van Tilburg! Dit alles onder het
genot van een kopje koffie of thee en natuurlijk
een Brabants worstenbroodje.
Mensen verbinden, zowel online als offline,
toegevoegde waarde bieden aan de omgeving en
een succesvolle vergader- en werkplek faciliteren
aan iedereen die zijn bedrijf een succes wil
maken. Hierin wordt je volledig ontzorgd.
Ons team werkt hard om onze kwaliteit hoog te
houden. Zo zijn we altijd bereid om nét even een
stapje verder voor je te gaan, denken we graag
met je mee en schakelen we snel als het moment
daarom vraagt.

HET SEATS2MEET CONCEPT
Wij zijn een vergader- en ontmoetingsconcept.
Het faciliteren én verbinden van mensen die onze stoelen gebruiken is onze drijfveer.
Dat doen we op veel verschillende manieren. Je kunt bij ons kiezen uit 16 zeer verschillende vergaderruimtes
van 2 tot 50 personen.
Het Seats2meet concept is:
Snel reserveren en gegevens beheren
24 uur per dag boeken
Informeel en flexibel
Een trendy omgeving
Goede kwaliteit van eten & drinken
Huren van stoelen in plaats van zalen
Duurzaam ondernemen
Ontmoetingsplaats voor bedrijven en ondernemers

Over Seats2meet wereldwijd
193 locaties | 380 vergaderzalen| 1935 innovatieve werkplekken

En natuurlijk verzorgen we jouw bijeenkomst van
A tot Z. Zowel op technisch vlak als vanuit onze
keuken. Want een goede bijeenkomst wordt een
nog groter succes met heerlijke lunches,
tussendoortjes en drankjes.
We nodigen je graag uit langs te komen en
kennis te maken met ons team en onze
professionele service!
Hartelijke groeten,

Team Seats2meet Tilburg LocHal

Team Seats2meet v.l.n.r.:
Elise, Anouk, Elske, Roger,
Luc, Helma en Ingrid

SEATS2MEET TILBURG
CORONAPROOF
We

informeren

je

graag

over

de

We werken schoon en hygiënisch
We wassen natuurlijk onze handen
regelmatig
In iedere ruimte staan desinfectiemiddelen

(extra)

Voor en na de bijeenkomst wordt de zaal

maatregelen die wij hier bij Seats2meet Tilburg

schoongemaakt

treffen om jou een veilige bijeenkomst te bieden.

We ontvangen maximaal 50 personen in 1

Natuurlijk doen wij er alles aan om de

ruimte rekening houdend met 1,5 m afstand

1,5 meter te waarborgen:
Alle ruimtes zijn ingericht met de
inachtneming van de 1,5 meter.
Looproutes en bewegwijzering
Voor iedere ruimte hanteren we een
maximaal aantal personen

We volgen de adviezen op van het RIVM

1.5m

Help ons om iedereen veilig te houden

We geven geen handen

Wij doen ons deel om te zorgen dat jij zo veilig

We bieden de hybride meetings aan, mensen kunnen

mogelijk kunt vergaderen op onze locatie.

ook online aansluiten bij jouw bijeenkomst

Maar natuurlijk heb je hier ook zelf de hand

We ontvangen maximaal 50 personen in 1 ruimte

Wij zorgen voor schone lucht

in. Daarom vragen we jou rekening te houden
met onze huisregels:
Blijf thuis als je je niet fit voelt

Ons ventilatiesysteem voldoet aan alle

Houd afstand van elkaar, zowel in de ruimtes

bouwvoorschriften. Zo wordt de aanvoer van lucht

als bij de koffieautomaat.

niet gemengd met de afvoer van lucht en beschikt het

Nies in je elleboog

systeem over HEPA filters.

Was je handen regelmatig en gebruik de
aangeboden desinfectiemiddelen
Blijf zoveel mogelijk in de zaal
Blijf niet hangen rond de koffieautomaat
Betaal waar mogelijk met pin

LOCHAL

Historie

Seats2meet, een toplocatie in Tilburg

uit van het industrieterrein van de Nederlandse

De LocHal is een multifunctioneel gebouw

middenin. verbonden met omringende omgeving

midden in de bruisende Spoorzone van Tilburg.

en gebouwen. Deze verbondenheid heeft de

De LocHal maakte van 1932 tot 2009 onderdeel
Spoorwegen. De LocHal bevond zich hier

LocHal behouden, want tegenwoordig staat deze
Wij zijn echt gecharmeerd van de robuuste en

bekend als de 'huiskamer van Tilburg' waar

industriële omgeving. Bij alle elementen van

mensen samenkomen.

onze designs wordt prominent gebruik gemaakt
van blauwstaal, kopshout, beton en glas.
De warmte- en luchtbeheersing en de akoestiek
is afgestemd op de gebruiksintensiteit van de
betreffende plek. Hierdoor ontstaat er een
optimale balans in deze aspecten.
“Want comfortabel werken is volgens ons erg
belangrijk”.

In 2019 is de LocHal
uitgeroepen tot
Beste Gebouw
van het jaar
(publieksprijs)

In de LocHal, wat staat voor Locomotiefhal,
werden spoorwegen en treinen geproduceerd,
gerepareerd en opgeslagen. Hiervan zijn nog
steeds sporen terug te zien, zoals de
kraanbanen, de rails en de indrukwekkende
constructie.

GLAZEN ZAAL
Achtergrond
De Glazen Zaal; dé eyecatcher van de LocHal en
daarmee de grootste en meest bijzondere zaal
van Seats2meet Tilburg. De zaal werd in 1990
gebouwd als muziekzaal voor het Nederlands
Philharmonisch Orkest.

De gemeente Tilburg zag de eindeloze
mogelijkheden van een dergelijke zaal wel
zitten, als aanvulling op de reeds bestaande
concert mogelijkheden in de stad. Het lag voor
de hand dat Seats2meet, als evenementen- en
vergaderlocatie, de zaal zou gaan exploiteren.

In 2012 raakte de zaal in onbruik toen het orkest
uit de Beurs van Berlage vertrok. Hierop werd in
overleg met de ontwerpers besloten de zaal te
demonteren, op te slaan en vanuit de Beurs van
Berlage voor een symbolische prijs van 1 euro te
koop aan te bieden.

Invulling
De Glazen Zaal heeft een oppervlakte van 200
m² en wordt onder andere gebruikt voor
vergaderingen, seminars, symposia en ga zo
maar door.

Belangstellenden konden een voorstel indienen
waarvoor ze hem wilden gebruiken. Dat deden
meer dan vijftig gegadigden uit het binnen- en
buitenland.

Foto: 'Plein'

Carré
28 pers.

U-vorm
25 pers.

Theater
50 pers.

ONZE ZALEN

ZAAL WERKPLAATS

Wij beschikken over vele verschillende

geboekte ruimtes. Deze zaal staat bekend om

vergaderzalen, geschikt voor diverse

zijn industriële look & feel. De tafels maken hier

bijeenkomsten. Wij kijken graag samen naar

een groot deel van uit, deze hebben een speciale

aansluitende faciliteiten voor je bijeenkomst en

afwerking en de hoekprofielen geven de tafels

richten alles in naar wens. Audiovisuele

echt een designersuiterlijk.

Zaal Werkplaats (97 m²) is een van onze meest

middelen zoals een beamer en flip-over zijn
gemakkelijk bij te boeken. Ook kun je de

Zaal Werkplaats wordt onder andere gebruikt

deelnemers verwennen met bijvoorbeeld een

voor presentaties, workshops en trainingen.

lekkere lunch verzorgd door onze catering.
Daarnaast zijn al onze zalen goed geïsoleerd,
zodat jouw bijeenkomst in alle rust kan
plaatsvinden.

Carré
20 pers.

Uiteraard zijn al onze ruimtes naar

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

RIVM‑richtlijnen ingericht. Voor elke bijeenkomst
hebben wij een passende ruimte voor je.

“TILBURG STAAT BEKEND
ALS TEXTIELSTAD MAAR BARST
DAARNAAST OOK VAN
AMUSEMENT, CULTUUR EN
KUNST. ONZE ZALEN ZIJN
HIEROP
GEÏNSPIREERD EN HEBBEN
DAN OOK IEDER
EEN EIGEN IDENTITEIT.”

U-vorm
18 pers.

Foto: Zaal 'Kleur'

ZAAL BETON

ZAAL KUNST

Zaal Beton (80 m²) is een fijne zaal met veel

Zaal Kunst (80 m²) is een geliefde zaal met veel

mogelijkheden. Deze zaal heeft een warm en

mogelijkheden. In deze zaal kun je de creativiteit

gezellig karakter, ondanks dat beton van zichzelf

echt even laten stromen. Deze zaal is

koud materiaal is. Dit is mede te danken aan het
patroon van de vloerbedekking, dit is zowel
rustgevend als uitdagend.
Zaal Beton wordt onder andere gebruikt voor
scrumsessies, trainingen en vergaderingen.

Carré
12 pers.

U-vorm
10 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

geïnspireerd op de vele kunstwerken die in
Tilburg te vinden zijn. Kunst verbindt, het vertelt
het verhaal van Tilburg en haar inwoners door
de jaren heen.
Zaal Kunst wordt onder andere gebruikt voor
creatieve sessies, workshops en trainingen.

Carré
17 pers.

U-vorm
13 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

Zaal Kunst is een ruimte
met veel mogelijkheden
door de makkelijk te
verplaatsen tafels.

ZAAL RESTAURATIE

ZAAL BORDROOM

Zaal Restauratie (70 m²) is een gezellige zaal met

Zaal Bordroom (48 m²) is een fijne zaal waar je

bijzondere tafels. De tafelbladen zijn gemaakt

snel kunt schakelen tussen zakelijke en

van resthout van de bomen uit het Tilburgsbos.

luchtigere onderwerpen. Er staat een massieve

Daarnaast zit er ook een stukje geschiedenis in
de tafels verwerkt. De onderstellen zijn namelijk
koppelstukken van oude spoorwegwagons welke
verwijzen naar de historie van de LocHal.
Zaal Restauratie wordt onder andere gebruikt
voor trainingen, lunches en recepties.

Carré
12 pers.

U-vorm
11 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

tafel met een knikkerelement wat de ruimte erg
speels maakt. Daarnaast zijn er bordspellen in de
ruimte aanwezig waar je creatief mee aan de slag
kan. Vandaar ook de naam Bordroom!
Zaal Bordroom wordt onder andere gebruikt
voor vergaderingen en werksessies.

Meeting
6 pers.

De zeshoekige
wandtegels beelden de
vele connecties uit die
Seats2Meet maakt tussen
individuen & groepen.

ZAAL AMBACHT

ZAAL TEXTIEL

Zaal Ambacht (47 m²) is een populaire zaal. Het

Zaal Textiel (47 m²) is een ruimte met een

eeuwenoude ambacht weven is terug te zien in

industrieel karakter. In deze zaal wordt dan ook

deze zaal. Met weven kunnen verschillende

het industriële verleden van Tilburg geëerd in

materialen gebruikt worden, welke in de
Textielstad Tilburg natuurlijk genoeg te vinden
waren. Het soort weefspoelen die daarbij
gebruikt werden vindt je terug aan de muur.
Zaal Ambacht wordt onder andere gebruikt voor
scrumsessies, trainingen en vergaderingen.

Carré
10 pers.

U-vorm
9 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

een kleurige vilt compositie, met een knipoog
naar de kleuren van Seats2Meet, de verbindende
herdgangen van Tilburg en het netwerk van
zowel Seats2Meet als dat van de textielwereld.
Zaal Textiel wordt onder andere gebruikt voor
trainingen, scrumsessies en vergaderingen.

Carré
10 pers.

U-vorm
9 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

Wist je dat dit de meest
geboekte ruimtes zijn bij
Seats2meet in Tilburg?

ZAAL TERRA

ZAAL KLEUR

Zaal Terra (47 m²) is een warme en rustige zaal.

Zaal Kleur (47 m²) bevindt zich in de Kunstgang

Dit is mede te danken aan de prachtig warme

en brengt creativiteit en vergaderen samen. Het

rood-oranje compositie van tegels. Deze

is een ruimtelijke zaal met erg veel sfeer. Zoals

refereren naar de Tilburgse kruidenlikeur

de naam al zegt zal deze ruimte zeker niet saai

Schrobbelèr; een echt begrip in Tilburg en

ogen. Je zit aan een grote tafel met leuke

omstreken.

gekleurde stoelen, die ook nog eens lekker
zitten!

Zaal Terra wordt onder andere gebruikt voor
vergaderingen, trainingen en scrumsessies.

Zaal Kleur wordt onder andere gebruikt voor
creatieve sessies en teamdagen.

Carré
10 pers.

U-vorm
9 pers.

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk

Meeting
6 pers.

Laat je gedachten de vrije
loop door lekker naar
buiten te kijken in zaal
Kleur!

ZAAL TRANSPARANT

ZAAL 013

Zaal Transparant (27 m²) is een ruimte met een

Zaal 013 (23 m²) is een aangename ruimte om

industrieel karakter. In deze zaal vind je een deel

ongestoord een dagje door te werken of een

van het robuuste geraamte van het gebouw

kleine meeting te houden met collega's. De

terug. Door de transparantie van de zaal is dit

vrolijke tafel en het schilderij geven deze zaal

goed zichtbaar. Achter het geraamte vind je een

een gezellige sfeer. De naam 013 verwijst naar

leuke zithoek, waarbij je uitzicht hebt op de

het bruisende poppodium in Tilburg.

Noordingang van de LocHal.
Zaal 013 wordt onder andere gebruikt voor
Zaal Transparant wordt onder andere gebruikt

workshops en teamcoachings.

voor coachsessies en persoonlijke gesprekken.

Blok
3 pers.

Meeting
4 pers.

Voor een heerlijk bakje
koffie of thee hoef je niet
ver te lopen. Deze vind je
direct bij de zaal!

ZAAL ATELIER

ZAAL THUIS

Zaal Atelier is een lichte ruimte waar de meest

Voel je thuis in Thuis! Deze zaal is een prettige

creatieve ideeën ontstaan. Zoals het een waarlijk

ruimte voor goede gesprekken of om een dagje

atelier betaamt valt er geen direct zonlicht in de

ongestoord door te werken. Ondanks dat de

ruimte. Hierdoor komt het schilderij aan de muur

ruimte zich bevindt aan het OntmoetingsPlein,

helemaal tot zijn recht. Een ideaal atelier heeft

heb je toch voldoende privacy door de

ruimte en veel daglicht.

geblindeerde glaswand.

Zaal Atelier wordt onder andere gebruikt

Zaal Thuis wordt onder andere gebruikt voor

voor bemiddelingsgesprekken,

coachings- en sollicitatiegesprekken.

kleine overleggen en een dag werken.

Meeting
4 pers.

Meeting
2 pers.

ZAAL RONDOM
Ook zaal Rondom wordt vaak gebruikt om een
dagje ongestoord door te werken of voor één-opéén gesprekken. Deze ruimte is eveneens
geblindeerd. In deze zaal staat zoals de naam
doet vermoeden een ronde tafel, waarbij je dus

Deze zalen zijn perfect
voor één-op-één, coaching
of korte overleggen.

eens goed 'met elkaar om de tafel kan zitten'.
Zaal Rondom wordt onder andere gebruikt voor
bemiddelingsgesprekken en voor het
volgen en geven van webinars.

Meeting
2 pers.

CATERING
Natuurlijk kom je bij ons om te vergaderen, maar

Wil je meer breaks in de dag inbouwen? Wat

voor een effectieve vergadering is het minstens

dacht je van een lekker zoet, hartig of gezond

zo belangrijk dat lijf en leden gevoed worden.

tussendoortje. Of een verfrissende smoothie.

Daarom besteden wij net zoveel aandacht aan de

smakelijke energizers.

catering als aan het faciliteren van jouw
bijeenkomst.
De meiden van Smeer’m zijn een aantal jaar
geleden in de Spoorzone van Tilburg begonnen
als lunchzaak. Eind 2018 zijn ze een
samenwerking met Seats2meet aangegaan. Een

Genoeg opties om de dag te vullen met

Ook zijn er mogelijkheden om gezellig te
borrelen of uitgebreid te dineren. Dus je hoeft
zeker niet met een lege maag naar huis!
Informeer gerust naar de exacte catering
mogelijkheden.

perfecte combinatie, want voor een congres &
vergaderlocatie is een goede lunch natuurlijk
essentieel.

“BELANGRIJK VOOR ONS IS
DAT EEN LUNCH NIET
ALLEEN LEKKER, MAAR
OOK EEN FEESTJE VOOR
HET OOG IS.”

SEATS2MEET BRABANT
Naast onze locatie in Tilburg, hebben we nog 2 bijzondere locaties in
Brabant. Iedere locatie heeft een eigen uitstraling, maar natuurlijk de
service en kwaliteit die je van Seats2meet Brabant gewend bent.
We hebben vele verschillende vergaderzalen, geschikt voor een diversiteit
aan bijeenkomsten. Wij denken graag met je mee naar aansluitende
faciliteiten voor je bijeenkomst en richten alles in naar wens.
Wil je een vergadering houden in Den Bosch of Eindhoven? Neem dan
contact op met onze collega's van de andere locaties!

SEATS2MEET STATION
DEN BOSCH
Met een locatie in het station is het
OV dé ideale manier om ons te
bezoeken.
Station 's Hertogenbosch
Stationsplein 161
5211 BP Den Bosch
073 6900 515
info@seats2meetstationdenbosch.nl
www.seats2meetstationdenbosch.nl

SEATS2MEET STRIJP-S
Voor elke bijeenkomst hebben wij
een passende ruimte voor je!
Apparatenfabriek
Torenallee 24
5617 BD Eindhoven
040 780 5039
info@s2mstrijps.nl
www.seats2meetstrijps.nl

Foto: 'Aparaten Fabriek'

