
UNIEKE LOCATIE VOOR IEDER TYPE EVENT!

Eventcentre Aquabest is een multifunctionele  
evenementenlocatie gelegen aan de plas van Aquabest.
Met een oppervlakte van ruim 1800m2 en alle nodige faciliteiten 
is Eventcentre Aquabest de geschikte locatie voor o.a. beurzen,  
congressen, presentaties, bedrijfsevenementen en dancefestivals.

Ervaar de unieke sfeer en talloze mogelijkheden  
die Eventcentre Aquabest u te bieden heeft!

De nieuwe evenementenlocatie is gelegen op het bruisende 
recreatiepark Aquabest. De manier waarop de locatie is 
ingedeeld, zorgt voor talloze organisatiemogelijkheden.  

Onderdeel van Eventcentre Aquabest is The Main:  
een mooie vrij in te delen ruimte waar uw event tot in  
detail kan worden gecreëerd. 

Daarnaast is The View onderdeel van Eventcentre Aquabest: 
een sfeervolle zaal gelegen op de eerste verdieping van de 
locatie, geschikt voor groepen tot maximaal 150 personen.

• Capaciteit van 50 tot 3000 personen
• Voldoende parkeergelegenheid
• Dicht bij de A2 en A50
• Optisch te verkleinen voor optimale sfeer
• Talloze mogelijkheden
• Gelegen op een unieke locatie
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Aangezien Eventcentre Aquabest over verschillende ruimtes  
beschikt die zowel apart als in zijn geheel verhuurd kunnen 
worden, zijn er diverse mogelijkheden.

Doordat The Main een grote casco locatie is die geheel vrij in  
te delen is, kan er van het begin tot het eind meegedacht  
worden over de juiste indeling en sfeercreatie voor uw event.

Uiteraard kan The Main in zijn geheel worden gebruikt  
voor uw gasten. Tevens kan de locatie verdeeld worden in  
kleinere ruimtes, geheel passend bij uw wensen.

Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden  
die Eventcentre Aquabest u kan bieden?  
Neem dan zeker contact met ons op. 

Wij denken graag met u mee over  
de mogelijkheden voor uw event!

Eventcentre Aquabest • Ekkersweijer 7 5681 RZ Best • Tel. 0499 370 349 • info@eventcentreaquabest.nl

De sfeervol ingerichte zaal The View is perfect voor een 
kleiner gezelschap.

Door de indeling van de locatie, de faciliteiten die de zaal 
biedt en het prachtige uitzicht over het water van Aquabest 
is The View geschikt voor o.a. meetings, presentaties, borrels, 
barbecues of als VIP-Area bij grotere events.


