
ANTWERP 
Business Lounge

NOT JUST BETTER. DIFFERENT.

Lindner WTC Hotel & City Lounge  
Antwerp
Lange Kievitstraat 125
2018 Anvers/Antwerpen 

Fon +32 3 22777-00
Fax +32 3 22777-01
info.antwerpen@lindnerhotels.be
www.lindnerhotels.be

HOE KUNT U ONS VINDEN
U kunt gedetailleerde routebeschrijvingen vinden op onze webpagina
www.lindnerhotels.be 



Welkom
FACILITEITEN

16 COWORKING SPACES – Ruime werkplekken met comfortabel meubi-
lair en laptop aansluitingen.

16 FLEX WERKPLEKKEN – Modern ingerichte, flexibele werkplekken 
die van alle gemakken voorzien zijn.

3 MEETING BOOTS VOOR 4 PERSONEN – Discrete vergadercirkels in 
een aangename omgeving.

EXECUTIVE LOUNGE VOOR 16 PERSONEN MET SMARTBOARD –  
Een afgezonderde boardroom met een vaste V-shape opstelling. Ultra 
modern en technologisch uitgerust, inclusief spraakbesturing via Alexa.

RELAX - NETWORKING AREA – Comfortabele fauteuils in Urban Chique 
stijl, in een gezellige huiskamersfeer. 

POSTBUSSEN VOOR VESTIGING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –  
Een representatieve omgeving om uw bedrijf te vestigen en indruk te 
maken op uw klanten.

LOCKERS MET LAPTOP OPLAADAANSLUITING – Ga er even tussen uit 
en laat uw bezittingen veilig achter, terwijl uw laptopbatterij 100% 
kan opladen.

COPY / SCAN / FAX SERVICE – “Digitale” afhandeling van al uw  
papierwerk.

FOOD & BEVERAGES – Tijdens uw bezoek aan onze WTC Antwerp Busi-
ness Lounge komt u niets te kort. De hele dag is er een afwisselend luxe 
hapjesbuffet ter beschikking en kunt u onbeperkt Nespresso koffie, thee 
en soft drinks nuttigen. Dit alles is inclusief. Daarnaast bieden wij ontbijt, 
lunch en diner faciliteiten aan en is er een vending machine beschikbaar.

FITNESS & SAUNA – Houd uw lichaam fit en breng een bezoek aan 
onze modern ingerichte fitness en ontspannende sauna met een  
adembenemede “Skyline view” op de 11e verdieping. Gratis voor onze 
WTC Antwerp Business Lounge gasten.

PAKKETTEN FLEX EXPLORER EXECUTIVE

TOEGANG

Coworking 1 dag 1 dag per week Ongelimiteerd

WTC Antwerp Executive Lounge *1  1 dagdeel 1 dagdeel

Parkeergarage *2   

*1 Op basis van beschikbaarheid  –  *2 Toegang met gereduceerd tarief

NETWORKING

Netwerk evenementen/bijeenkomsten   

Uitnodiging voor Workshops, Seminars, Conferenties   

Community Team Support   

Netwerkmogelijkheden met co-workers   

ETEN & DRINKEN

Nespresso koffie & theespecialiteiten   

Waterextracten & niet-alcoholische dranken   

Koude en warme snacks   

Korting op ‘Business Lunches’ & ‘A la carte Restaurant’   

ONTSPANNING

Gebruik van Wellness (Sauna & Fitness)   

ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

Afsluitbare kasten met laptop oplaadstation   

Secretariaat service op aanvraag   

Post- & Pakketdienst   

Vestiging maatschappelijke zetel + brievenbus*   

Digitale facturering   

TOEGANG VOOR HOTELGASTEN

Verblijvende in Economy & Business Class Kamer € 15,00

Verblijvende in First-Class, (Jr.) Suites Gratis toegang

PRIJZEN (EXCL. BTW PER MAAND) € 25,00 (per dag) € 75,00 € 295,00

Minimale duur  3 maanden 3 maanden

Vestiging zetel + brievenbus (voor WTC-leden)  € 50,00 per maand € 50,00 per maand

Korting op dagprijs hotelkamers  20 % Korting 20 % Korting

Korting op Zaalhuur - Conferentie faciliteiten  20 % Korting 20 % Korting

WTC Antwerp Membership per jaar € 395,00 vanaf € 197,50 per jaar vanaf € 197,50 per jaar

Wenst u tevens lid te worden van de World Trade Center Antwerp, ontvangt u de volgende kortingen in combinatie met een  
Explorer of Executive pakket:

Contractduur 1-3 maanden  10 % Korting 10 % Korting

Contractduur 4-6 maanden  25 % Korting 25 % Korting

Contractduur vanaf 6 maanden  50 % Korting 50 % Korting

In het Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp, bevindt 
zich de moderne ‘WTC Antwerp Business Lounge’.

Deze lounge symboliseert de samenwerking tussen Lindner 
en het World Trade Center. Als hedendaagse ondernemer 
vindt u er alles wat u zich wensen kunt, ondergedompeld 
in de klasse, service en hospitality die u van het Lindner 
gewend bent.

‘WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM IN ONZE 
WTC ANTWERP BUSINESS LOUNGE.’

In de prachtig ontworpen coworking spaces kunt u gecon-
centreerd werken of een kleinschalige, informele meeting 
houden. Typisch voor coworking spaces is bovendien dat 
u in contact kunt komen met andere ondernemers. Deze 
connecties kunnen uw bedrijf weer nieuwe opportunitei-
ten bieden. In de lounge vindt u uiteraard alle zakelijke 
faciliteiten die u nodig heeft, zoals high-speed WIFI, 
comfort en ruimte.

Geprivatiseerde meetings houdt u in de WTC Antwerp 
Executive Lounge, een meeting room voor 16 personen die 
u per uur kunt huren, met alle nieuwste hightech vergader-
faciliteiten, inclusief spraakbesturing via Alexa.

De hele dag is er een afwisselend luxe hapjesbuffet  
beschikbaar voor de gasten van de business lounge. Samen 
met de stijlvolle Urban Chiqueinrichting van de Business 
lounge zorgt dit gegarandeerd voor een boost van uw  
productiviteit en creativiteit.

Bent u gast in de business lounge, dan houden de extra’s 
niet op! U mag zelfs gratis gebruik maken van onze sauna 
en fitness faciliteiten op de 11e verdieping. Sporten met 
een panoramisch uitzicht over de Stad Antwerpen, wat wilt 
u nog meer?!

Voor onze WTC-leden bieden wij een postbusdienst aan: 
u kunt de maatschappelijke zetel van uw onderneming bij 
ons vestigen! MEMBERSHIP VOOR DE WTC ANTWERP  

BUSINESS LOUNGE

Met de pakketten WTC Flex, WTC Explorer en WTC Executive, hebben 
wij voor elk een passend voorstel. Of u nu af en toe een werkplek of 
regelmatig een kantooromgeving nodig hebt, een representatief adres 
zoekt om uw maatschappelijke zetel te vestigen, uw businessplannen 
wilt bespreken met uw relaties of uw business netwerk wenst uit te 
breiden... vanaf € 25,00 bieden wij u een omgeving aan waarin u 
gezien wilt worden.

 ‚Laat u informeren, wij helpen u graag verder bij uw keuze en
 welke formule het beste bij u past!‘

‚World Trade Center Antwerp, een sterk internationaal netwerk met een lokaal karakter.‘

WWW.WTCANTWERP.BE / WWW.WTCA.ORG

Within the Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp, you have the 
modern 'WTC Antwerp Business Lounge'. 

This lounge beautifully symbolizes the collaboration between Lindner and 
the World Trade Center. As a contemporary entrepreneur you will find 
everything you may wish for, relishing in the class, service and hospitality 
that you’re acquainted with at Lindner.

‘We warmly welcome you to our WTC Antwerp Business Lounge’
 
In the stunningly designed coworking space you can concentrate on your 
work or have a small, informal meeting. Furthermore, and typical for 
coworking space, it allows you to connect with other entrepreneurs and 
thus create more business opportunities together. Of course, the lounge 
is equipped with all the business facilities you need, such as high-speed 
WIFI, comfort and space. 

Our private business meetings can be organised in the WTC Antwerp 
Executive Lounge, a rentable-per-hour meeting room for 16 people, 
with all the latest high-tech meeting facilities, including voice control 
via Alexa.
 
Throughout the day, a varying luxurious snack buffet is at the disposal of 
our Business Lounge guests. Combined with the stylish Urban Chic interior 
design, this gives your productivity and creativity a real boost.
 
The extras keep coming when you’re a business lounge guest! You can 
even enjoy our sauna and fitness facilities on the 11th floor. Exercising 
with a panoramic view over the city of Antwerp, what more do you want?!
 
Thanks to our postal service offer, WTC members can establish their 
corporate headquarters with us.

'World Trade Center Antwerp, a strong international 
network with a local character.'FACILITIES

Welcome

16 Coworking spaces – Spacious workplaces with comfortable furniture 
and laptop connections.

16 Flex workplaces – Flexible workplaces in a modern design, equipped 
with all comforts.

3 meeting boots for 4 people – Discrete meeting circles in a pleasant 
environment.

Executive Lounge for 16 people, with smartboard – A separate 
boardroom with a V shape set-up. Ultra-modern and technologically 
equipped, including voice control via Alexa.

Relax - Networking area – Comfortable armchairs in an Urban Chic yet 
cosy living room style. 

Post boxes for your corporate headquarters – Impress your clients and 
establish your company in a distinctive environment.

Memberships for the WTC Antwerp Business Lounge

Our WTC Flex, WTC Explorer and WTC Executive packages are ideally 
adapted to any occasion. Whether you need a regular office environment 
or a workplace just now and then, you want a distinctive address to 
establish your corporate headquarters, you have business plans to discuss 
with your people or you want to expand your business network... As from 
€ 25,00 we offer you an environment in which you like to be seen. 

'Let us inform you, we love helping you with your choice!'

Opening Hours: Mon-Fri 7am till 9pm

Lockers with laptop charging socket – Take a break whilst leaving your 
belongings at a safe place and charging your laptop battery back to 100%.
 
Copy / Scan / Fax service – “Digital” processing of all your paperwork.
 
Food & Beverages – Throughout your visit at our WTC Antwerp Business 
Lounge everything you need is at your disposal, including a luxurious snack 
buffet and unlimited Nespresso coffee, thee and soft drinks. Besides we 
offer breakfast, lunch and dinner facilities in our restaurant.
 
Fitness & Sauna – Stay fit and bring a visit to our modern equipped fitness 
and relaxing sauna with its breathtaking Skyline View on the 11th floor. 
Free for our WTC Antwerp Business Lounge guests.

OPENINGSUREN:
MA-VRIJ  

7U00 TOT 21U00


