


Het ideale eventcenter  
te Antwerpen



DOCK 3 is een polyvalent en 
multifunctioneel eventcenter 
in Antwerpen, vlak bij de afrit 
van de Antwerpse ring en 
Kinepolis. De ideale locatie 
voor uw event!

Bedrijven en organisaties kunnen hier terecht voor alle mogelijke initiatieven, 
van een receptie voor 50 gasten tot een grootscheeps event met 1750 
bezoekers. Met een ruim aanbod aan gratis parkeermogelijkheden en een 
waaier aan bereikbaarheidsoplossingen met openbaar vervoer en invalswegen. 

Gevestigd in een voormalige loods van de Antwerpse haven biedt DOCK 3 
een uniek industrieel kader met een verfijnde combinatie van hospitality, 
gastronomie en technologie.



CONCEPT

Acht jaar geleden werd 
een voormalige loods aan 
het Straatsburgdok in 
gebruik genomen als venue 
voor dancing & night life 
activiteiten. Het initiatief 
was en is succesvol en in 
de loop der jaren werd 
er geïnvesteerd in de 
aankleding en uitrusting van 
de verschillende ruimtes. 
Alle dagen kan het gebouw 
aangeboden worden als 
multifunctionele ruimte voor 
allerhande events. 



Multifunctionele eventlocatie

Voldoende gratis parking

Nabij openbaar vervoer

Capaciteit van 50 tot 1750 personen

Centrale ligging

Industriële touch

Nieuwste technologie

4 moduleerbare ruimtes

Full service

Service & accommodatie  
van a tot z 

DOCK 3 biedt u een totaalservice voor een geslaagd event. Alle zalen zijn 
volledig uitgerust met aangepast meubilair en de allernieuwste sound & 
light technologie. Deze wordt elke maand aangepast volgens de nieuwste 
trends. DOCK 3 is vrij van catering, maar biedt ook verschillende verfijnde 
cateringconcepten aan. 





Gastronomie Een kwalitatieve catering is essentieel voor een geslaagd evenement of feest. 
We zorgen voor een culinaire totaalbeleving met persoonlijke invulling. Of het 
nu gaat om een verrassende receptie, een conceptueel walking dinner, een live-
buffet met Antwerpse foodconcepten of een galadiner op sterrenniveau,  
wij gaan niets uit de weg.



Service

Ons team biedt u een full service die garant staat voor 
een professionele en originele aanpak! We bedenken en 
realiseren spraakmakende totaalconcepten en houden 
de vinger aan de pols van de nieuwste trends om deze 
te vertalen naar originele en verrassende events.







4 Ruimtes

DOCK 3 omvat vier ruimtes (Mainroom / Aura / Fusia 
/ Skyclub) die elk hun eigen atmosfeer en beleving 
uitstralen.

U kunt deze zalen afzonderlijk huren of in een 
combinatie, naargelang opzet, budget en aantal
gasten van uw gepland event.



Mogelijkheden

Door zijn omvang en uitzonderlijke 
flexibiliteit biedt eventcenter DOCK 3 u 
werkelijk ongekende mogelijkheden. 
DOCK 3 is ideaal voor al uw zakelijke 
evenementen tot 1750 personen: 
personeelsfeesten, seminaries, meetings, 
productvoorstellingen, workshops, … . 
DOCK 3 biedt de juiste combinatie van 
volume, sfeer, hospitality, techniek, … 
allemaal aangepast voor uw geslaagd 
event. 

U kunt kiezen of u één of meerdere 
zalen tegelijk gebruikt. Iedere zaal heeft 
haar eigen stijl en beleving en ondanks 
de modernisering hebben de ruimtes 
toch wat van hun authentieke karakter 
bewaard. 



Visual branding tijdens 
uw event.

Geef dé persoonlijke touch 
aan uw event. U kan ervoor 
kiezen om de merkbeleving 
nog beter naar voor te 
brengen wanneer u uw event 
houdt bij DOCK 3.  DOCK 3 
stelt verschillende tools ter 
beschikking om de interactie 
en herkenbaarheid van uw 
bedrijf te vergroten. 



•  BANNERING 
 We kunnen de locatie volledig 

branden volgens uw wensen. Zo zijn er 
verschillende mogelijkheden om eigen 
bannering aan te brengen op en in  
DOCK 3. Met een easy-click systeem brengt 
u uw eigen branding aan in no-time. 
Als extra personal touch kunnen we het 
gebouw van DOCK 3 met LED belichten in 
de kleuren van uw bedrijf. 

•  BRANDING EN VISIBILITEIT NAAR EEN 

HOGER NIVEAU 
 Om uw event volledig af te werken is 

het mogelijk de naam van de wifi aan 
te passen. Via digitale signalisatie in het 
gebouw van DOCK 3 kunnen we uw 
persoonlijke visibiliteit nog verhogen met 
uw gewenste gegevens. 





Locatie 

TRANSITZONE/ 
INKOM



 

TRANSITZONE/ 
INKOM

De Transitzone kan voor verschillende doeleinden 
gebruikt worden. We hebben standaard 1 grote 
incheckbalie of we kunnen de balie verwijderen en dan 
kan deze ruimte gebruikt worden voor verschillende 
settings zoals: ontvangstruimte, uitbreiding van de 
Mainroom, rode loper moment, ...

De Transitzone is volledig voorzien met ledverlichting 
zodat we deze per event kunnen personaliseren qua 
kleuren. Tevens kunnen we achtergrondmuziek afspelen, 
of de muziek uit de Mainroom laten doorklinken zodat 
uw gasten steeds een warm welkom genieten.
De voorziene vestiaire, met kleerhangers en lockers, 
zorgen ervoor dat uw gasten zorgeloos hun persoonlijke 
stukken kunnen achterlaten. 

De Transitzone verbindt ook alle ruimtes met elkaar 
waardoor connectie met al uw gasten over heel DOCK 3 
nóg makkelijker wordt!



Zalen 

MAINROOM



Zalen  

MAINROOM

De Mainroom op het gelijkvloers biedt u ongekende 
mogelijkheden. De zaal heeft een capaciteit van +/- 900 
mensen, maar kan ‘gedimensioneerd’ worden naargelang 
het aantal gasten. 

De ruimte biedt u de ultieme sound & light-ervaring. 
Blikvanger is het 300m2 grote LED-lichttapijt tegen het 
plafond. Het 3 x 4 meter grote LED-scherm is ideaal voor 
productvisualisatie.

De Mainroom laat u toe in de hoogte te werken, met 
niveauverschillen wat het geheel een aparte dynamiek 
geeft. Plant u de presentatie van een nieuw automodel? 
Geen probleem: ‘au moment suprême’ kan het voertuig 
binnengereden worden. 

Naast een multifunctioneel grondplan biedt de zaal ook 
alle faciliteiten die nodig zijn voor een optimale beleving 
van uw gasten. Tot 2 bars voor grote groepen te servicen, 
aparte toiletten en een 3-dimensionaal gebruik van de 
zaal, zelfs onder ‘sterrenhemel’. 





Zalen 

FUSIA



Zalen  

FUSIA

Fusia is een compactere zaal met een Oosterse sfeer qua 
inrichting en decoratie.

Ze is verbonden met de Mainroom en is dus ideaal om als 
lounge te gebruiken, naast de grote zaal. Fusia kan tot 150 
mensen comfortabel ontvangen. De ruimte heeft haar 
eigen up-to-date sound & light installatie en een bar. Deze 
atmosferische zaal heeft nog een uitbreidingsmogelijkheid 
tot de hal die apart afgesloten kan worden, waardoor de 
vermelde aantallen op uw maat flexibel aangepast kunnen 
worden. 



Zalen 

AURA



Zalen  

AURA

Aura is tevens gelegen op het gelijkvloers en sinds kort 
volledig gerenoveerd. 

We hebben bewust gekozen voor een verkleinde versie 
van onze Mainroom. Hier kunnen we kleinere groepen 
perfect opvangen voor een gezellig samenzijn. Echter 
kunnen we ook bij grote groepen deze zaal perfect laten 
combineren met de andere zalen. 



Zalen 

SKYCLUB



Zalen  

SKYCLUB
Skyclub is gelegen op de eerste verdieping van het DOCK3 gebouw en 
kan afhankelijk van de setup gekoppeld worden aan de gelijkvloerse 
verdieping. Skyclub is het buitenbeentje van Dock3. De zaal werd 
recent volledig vernieuwd en aangekleed, en kan helemaal autonoom 
ingezet worden. De zaal heeft immers een eigen aparte ingang, eigen 
sanitair en een eigen lockerruimte die kan omgevormd worden tot 
vestiaire. Maar u kan de zaal uiteraard ook huren in combinatie met 
andere zalen van Dock3.

Blikvangers van Skyclub zijn de ruime bar en de coole dj-booth 
waar het publiek rondom kan staan. Ook beschikt Skyclub over een 
ultraprofessionele licht- en geluidsinstallatie. 
Er zijn eveneens verschillende mogelijkheden tot personalisatie en 
branding dankzij de led-wall en 3 grote LED-banners.

Naargelang het concept van het event heeft Skyclub een capaciteit 
van 100 personen (walking dinner + dansfeest) tot 200 personen 
(receptie + dansfeest). Ideaal voor een sweet 16-party, een 
verjaardagsfeestje met catering, een schoolbal, ...

Skyclub is vast in gebruik op zaterdagen. De zaal kan wel gehuurd 
worden op donderdagen en vrijdagen, en ook op avonden van 
feestdagen (indien tijdig aangevraagd). 



Wenst u een onvergetelijke indruk te maken op uw gasten?
Neem dan gerust even contact met ons op.

Straatsburgdok Noordkaai 3  
B-2030 Antwerpen
+32 478 28 27 83
events@dock3.be


