
Maak nieuwe  
herinneringen



Wie zijn we en waar staan we voor

Je legt de lat voor je volgende evenement vanzelfsprekend hoog.
Bij ons kan je terecht voor de geschikte accommodatie en een 
hele reeks faciliteiten. Ook onze mensen maken mee het verschil. 
Een team van toegewijde event- en beursexperten, ticketing 
specialisten, marketeers en communicatiemensen staan klaar 
om jouw evenement mee mogelijk te maken. Je project krijgt 
een eigen account, die in contact staat met meer dan tachtig 
eventprofessionals. 

Onze missie is om op een innovatieve en kwaliteitsvolle manier 
telkens de meest geschikte accommodatie en de beste 
ondersteunende faciliteiten aan te bieden aan organisatoren en 
promotoren. Zodat zij hun ideeën in alle vrijheid tot leven kunnen 
brengen en die emotie en beleving met hun publiek kunnen delen. 
Integriteit, respect, eerlijkheid en vertrouwen dragen we daarbij 
hoog in het vaandel. Ook teamwork en een open communicatie 
vinden we belangrijk om van elk partnership een succes te maken. 
Tot slot, wat voor onze organisatoren en bezoekers belangrijk is, is 
ook voor ons belangrijk.
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De evenementen in onze Hasseltse 
zalen zijn vlot bereikbaar met de auto 
en het openbaar vervoer. Bezoekers, 
gasten, standhouders enzovoort die 
met de auto komen, beschikken over 
een zeer ruime parking met 2.720 
parkeerplaatsen.

Ruimere regio



Welkom op het grootste belevingspark van België 
Sinds september 2018 kennen we het 
grootste belevingspark van België als 
‘Park H’. De site wordt uitgebouwd als 
een landschaps- en belevingspark om de 
bezoekers een nog aangenamere ervaring te 
bezorgen.

Onder meer de Trixxo Arena bevindt zich op 
de evenementensite Park H. Hierdoor zijn 
gezamenlijke acties met de andere partners 
op de site een mogelijke extra toegevoegde 
waarde voor jouw evenement. Het biedt 
ook de mogelijkheid om van een familiedag, 
groepsuitstap, teambuilding enzovoort een 
onvergetelijke beleving te maken.

Park H

www.parkh.be



Helemaal op maat van 
jouw evenement
De Trixxo Arena bevindt zich aan 
de kleine ring van Hasselt op dé 
Belgische evenementenzone bij 
uitstek. Je kan er terecht voor 
de organisatie van beurzen, 
bedrijfsfeesten, congressen 
enzovoort. Het complex bestaat 
uit de Main Hall, Suite, Plaza, 
Esplanade, Passage en Backstage. 
Deze ruimtes kunnen vlot en creatief 
gecombineerd worden met de zalen 
van het Trixxo Theater en zelfs met 
de accommodatie en het aanbod van 
onze partners op de site Park H.



Main Hall

OPSTELLING #PERSONEN

small (zittend) tot 4.314

medium (zittend) tot 5.524

regular (zittend) tot 6.308

large (zittend) tot 7.912

extra large (zittend) tot 9.946

party tot 18.000

zittend op aanvraag

oppervlakte 13.600m²

hoogte 24,50 meter

De grootste evenementenhal van de Trixxo Arena is ideaal voor 
het organiseren van massa-evenementen en beurzen, meetings, 
incentives, congressen en teambuildings voor 4.000 tot 18.000 
bezoekers. Het is perfect mogelijk om ook gebruik te maken van de 
andere zalen binnen het complex.
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Plaza

OPSTELLING #PERSONEN

banket tot 750 

receptie tot 950

oppervlakte 1.444m²

hoogte 7,70 meter

De Plaza biedt onderdak aan evenementen 
zoals modeshows, beurzen, recepties en 
banketten tot 950 personen. In de Plaza 
kunnen ook expo’s of tentoonstellingen 
plaatsvinden. De ruimte beschikt over eigen 
toiletten, een kassabox aan de ingang en 
kan gemakkelijk worden uitgebreid met de 
Trixxo Arena of de Esplanade.
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Suite

OPSTELLING #PERSONEN

banket tot 280

receptie tot 280

oppervlakte 450m²

De Suite is ingericht voor het onthaal van 
VIP’s en beschikt over een eigen toegang 
op het gelijkvloers met vestiaire. Hierdoor 
is het ook geschikt voor kleinere events. 
De hospitality ruimte zelf bevindt zich 
op de eerste verdieping en biedt gasten 
rechtstreeks toegang tot de Trixxo Arena.
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Esplanade
De Esplanade is het hart van het centrale 
beurscomplex. De ruimte is geschikt voor 
evenementen van 1.800 tot 2.520 personen. 
De ingang beschikt over een kassabox en in 
de zaal is een vast cateringpunt ingeplant. 
Het sanitaire gedeelte wordt gedeeld 
met de nabijgelegen Passage. Er zijn twee 
toegangspoorten voor het aanleveren 
van productiemateriaal. De Esplanade kan 
gemakkelijk uitgebreid worden met de 
nabijgelegen Plaza.
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OPSTELLING #PERSONEN

esplanade basic 1800

esplanade medium 1980

esplanade large 2160

esplanade plus 1520

oppervlakte 4497m²

hoogte 6,20 meter



Passage
Zoek je een ruimte voor een beurs, 
personeelsfeest, meeting, presentatie of 
een hospitality event dan is de Passage wat 
je nodig hebt. Je kan er tot 300 personen op 
een aangename en vlotte manier ontvangen.
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OPSTELLING #PERSONEN

banket 80

classroom 200

theater 250

receptie 300

oppervlakte 270m²



Ideaal voor seminaries en 
congressen
De kleinere hal naast de Trixxo Arena werd in 
de zomer van 2013 grondig verbouwd naar 
een volwaardig theater met eigen toegang. 
Het complex bestaat uit het theater, de 
Foyer en de Loge.

Theater

FoyerLoge



Theater
Trixxo Theater kan van 500 tot 3.000 
bezoekers ontvangen en is hiermee uniek 
in de provincie Limburg. De zaal heeft een 
uitstekende akoestiek en beschikt over 
een toneeltoren. Zij is uitermate geschikt 
voor het organiseren van seminaries en 
congressen.

Theater

FoyerLoge

OPSTELLING #PERSONEN

parterre 500

tribune 2000

combinatie zittend tribune en zittend parterre 2000

combinatie zittend tribune en staand parterre 3000

hoogte 17 meter



Foyer
Trixxo Theater beschikt over een foyer 
die ook apart kan worden ingezet voor 
kleinere beurzen en evenementen. De ruimte 
beschikt onder meer over een sfeervolle 
cateringruimte en een kassabox aan de 
voorzijde en aan ingang.

Theater

FoyerLoge

OPSTELLING #PERSONEN

receptie 70

walking dinner 70



Loge
De Loge wordt doorgaans gebruikt als 
ontvangstruimte voor de VIP’s die het Trixxo 
Theater bezoeken. Via een aparte trap die 
vertrekt in de theaterfoyer bereikt men 
een gezellig vip-deck dat uitkijkt op de 
theaterfoyer. Hier kunnen tot 40 mensen 
onthaald worden voor een hapje, drankje 
of maaltijd, voor en na een voorstelling. De 
ruimte is aangekleed met een bar en tof 
eigentijds meubilair.

Theater

FoyerLoge



Flexibele oplossingen voor elk type evenement
Alle ruimtes van de Trixxo Arena en het Trixxo 
Theater kunnen onderling gecombineerd 
worden. De verschillende inspirerende zalen 
kunnen dankzij meerdere aparte toegangen 
afzonderlijk of geschakeld gebruikt worden. 
Dit maakt het onder meer mogelijk om 
verschillende (doel)groepen gedeeltelijk of 
volledig een apart programma aan te bieden.

•  Productpresentatie
•  Congressen
•  Persconferenties
•  Bedrijfsfeesten
•  Teambuildings
•  Vakbeurzen
•  Publieksbeurzen
•  Concerten
•  Parties

Combineren van de
verschillende zalen



Ontdek het beste van Hasselt 
Bezoekers van de Trixxo Arena hebben de mogelijkheid hun 
uitstap te combineren met een bezoek aan de stad Hasselt. 
Met zijn jenevermuseum, modemuseum, Japanse tuin, zijn hippe 
winkelstraten, leuke terrasjes, toffe cafés en fijne eetadresjes is 
Hasselt een stad op maat van alle levensgenieters. Je krijgt er zo de 
smaak te pakken!

•  Japanse tuin
•  Binnenstad
•  Fietsroutenetwerk
•  PXL
•  U Hasselt 
•  Wetenschapspark Diepenbeek
•  Kinepolis
•  Golf



Bezoekadres
Trixxo Arena
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt

Contact
Katrien Diriken
Katrien.Diriken@beatvenues.be
+32 497 76 28 07

Maak vandaag een afspraak! We nodigen je graag uit met een 
kopje koffie om je volgende evenement in Trixxo Arena en Trixxo 
Theater Hasselt te bespreken. Lukt dit niet, dan kom ik graag bij 
jullie langs.

Heb je vragen of wens je meer gedetailleerde informatie over 
onze zalen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We 
bekijken graag samen met jou wat de juiste zaal en de meest 
ideale formule is voor het doel en de stijl van jouw event.

Hoe kunnen we jou
verder helpen?


