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Langs de E40, vlakbij de afrit Oostkamp, ontwikkelde 

Global Estate Group het kantorencomplex O-Forty. 

Dit hypermoderne Business & Meeting Center biedt 

kantoorruimte voor meer dan 800 werknemers. Dankzij 

de uitstekende ligging, de ruime parkeermogelijkheden 

en de uitgebreide faciliteiten is O-Forty de ideale werk- 

en vergaderplek voor innovatieve bedrijven die op zoek 

zijn naar een uitvalsbasis met uitstraling. De eerste 

bedrijven namen hun intrek in O-Forty in januari 2021. 

Uitstekend bereikbaar dankzij ligging langs de E40, 

vlakbij afrit Oostkamp.

Toplocatie 

Kantorencomplex met unieke uitstraling, ontworpen 

door Govaert & Vanhoutte.

Stijlvolle architectuur 

Hypermodern, bijna-energieneutraal en intelligent 

kantoorgebouw.

Duurzaam en innovatief

Innovatief bedrijvencentrum gericht  

op Onderzoek en Ontwikkeling.

Inspirerende hub voor R&D 

Over
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Meeting Center

Flexible offices & coworking

Kantoorruimte

Faciliteiten
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Meeting
center

MEETING ROOM

BOARDROOM

VIDEOCONFERENCEZAAL

OPLEIDINGSZAAL

13 perfect uitgeruste,  

modern ingerichte zalen

Van 2 tot 100 personen 

Professioneel onthaal  

door het O-Forty team  

Gratis gebruik van de lounge  

en flex desks

Uitgebreide cateringmogelijkheden

Een kleine of grote vergaderzaal nodig? 

Op zoek naar een geschikte locatie 

om een opleiding te organiseren?  In 

alle discretie een sollicitatiegesprek 

afnemen? Het O-Forty Meeting Center 

is een veelzijdige ontmoetings- en 

vergaderplek in een inspirerende  

en professionele omgeving.



7

BUSINESS & MEETING CENTER OOSTKAMP



4   zalen

tot 12   personen

BOARDROOM

De klassevolle, modern ingerichte boardrooms 

lenen zich uitstekend voor boardmeetings en 

klantenafspraken in een professioneel kader.  

Ons team staat voor u klaar om uw meeting  

vlot te laten verlopen.

Inbegrepen

Flatscreen tv

Supersnelle wifi 

Parking 

Eenvoudig te boeken, online of via app

Professioneel onthaal van uw gasten

Extra

Cateringservices op maat 

Interactieve flipchart

MEETING CENTER

Vanaf  € 20 per uur (excl. btw)

Vanaf  € 105 per dag (excl. btw)

Vanaf  € 30 per uur (excl. btw)

5   vergaderzalen

tot 6   personen

MEETING ROOM

Inbegrepen

Flatscreen tv

Supersnelle wifi 

Parking 

Eenvoudig te boeken, online of via app

Professioneel onthaal van uw gasten

Extra

Coffee- en foodcorner voor koffie, ontbijt,  

lunch en snacks

Interactieve flipchart

Onze kleinere vergaderruimtes bieden een  

sfeervol en discreet kader voor sollicitatie- of 

coachingsgesprekken, kleine vergaderingen 

en 1-op-1 meetings. Ook voor wie op zoek is 

naar een dagkantoor, bieden deze ruimtes 

een flexibele en kostenefficiënte oplossing: hier 

kunt u in alle rust werken en gasten ontvangen.
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6   zalen

tot 24   personen

VIDEOCONFERENCE

Onze conferentieruimtes zijn tot in de puntjes 

uitgerust zodat uw videocalls, online trainingen  

en hybride vergaderingen vlekkeloos verlopen. 

Het is ook mogelijk om uw presentatie om in 

meerdere zalen te casten.  

Vanaf  € 30 per uur (excl. btw) Vanaf  € 140 per halve dag (excl. btw)

Inbegrepen

Verschillende opstellingen mogelijk (U-vorm, 

school, theatre, boardroom, carré)

Flatscreen tv of beamer

Audioversterking

Professionele wifi 

Parking 

Extra

Cateringservices op maat 

Interactieve flipchart

4   multifunctionele zalen

tot 100   personen

OPLEIDINGSZAAL

Inbegrepen

Verschillende opstellingen mogelijk (U-vorm, 

school, theatre, boardroom, carré)

Flatscreen tv of beamer

Audioversterking

Professionele wifi 

Parking 

Extra

Cateringservices op maat 

Interactieve flipchart

Onze state-of-the-art opleidingszalen hebben 

alles in huis voor een geslaagde training, oplei-

ding of presentatie. Verschillende opstellingen 

mogelijk naargelang uw behoefte. 
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MEETING CENTER

EVENTRUIMTE

ZAAL BOEKEN

050 64 19 26

info@oforty.be

Na 17u is het mogelijk om de lounge, al dan niet in 

combinatie met onze meeting- en trainingrooms, af 

te huren voor uw bedrijfsevenement. 

Tot 200 personen 

Cateringservices op maat 

Ruime parking met aangepaste formules 

Boek snel en eenvoudig via de app of het online 

platform een vergaderzaal, waar en wanneer u dat 

wilt. De O-Forty app is beschikbaar op Google Play 

en Apple App Store. Online boeken kan via  

www.oforty.be

Of via het onthaal per telefoon of e-mail. Het 

O-Forty team helpt u graag verder. Aarzel niet om 

ons te contacteren voor een voorstel op maat of 

advies over welke ruimte het best geschikt is voor 

uw activiteit.
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GENIETEN VAN ONS 
VOORDEELTARIEF?

Heeft u regelmatig een vergaderzaal nodig?  

Informeer naar onze voordelige 

abonnementsformules.  

Contacteer ons voor meer informatie.
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Kantoorruimte 

In het totaal beschikt O-Forty over ca. 22.000 m² vloeroppervlakte, verdeeld 

over 8 units. De autonoom uitgeruste verdiepingen van om en bij de 500 m² 

worden zowel te koop als te huur aangeboden.

De eerste twee fases, blok A tot en met E, zijn afgewerkt. De laatste fase, 

blok F, G en H, wordt eind 2021 opgestart.

Daarnaast bieden wij ook formules aan waarbij wij de koper of huurder verder 

bijstaan om van een lege kantoorvloer een operationele werkplek te maken.  

KANTOORRUIMTE
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Flexible offices & coworking

Op zoek naar een kleine kantoorruimte of coworking space? In O-Forty bieden 

we verschillende flexibele formules op maat van uw noden.  Supersnelle wifi, 

tal van faciliteiten en werkomgeving in een stijlvol en professioneel kader: de 

werkplekken in O-Forty garanderen u een aangename en productieve werkdag.

Vanaf januari 2022

Meer weten? 

Contacteer ons via info@oforty.be of 050 64 19 26

Voka West-Vlaanderen gaat resoluut voor 

de combinatie van een virtuele en fysieke 

leeromgeving met ruimtes die uitgerust zijn 

met state-of-the-art leerinfrastructuur. We 

versterken hiermee onze rol als facilitator 

voor ondernemers en medewerkers op hun 

levenslang leren traject. De fysieke nabijheid 

is dé USP van Voka West-Vlaanderen. Na 

Kortrijk willen we nu ook vanuit Oostkamp 

voor nog meer kruisbestuiving zorgen en aan 

community-building doen. O-Forty is hiervoor 

de perfecte uitvalsbasis.

BERT MONS
gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen
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Faciliteiten

PARKING

PARKING

ARCHIEFRUIMTE

COMMUNITY & WELLBEING

MANAGED WORKSPACE

O-SPORTY: FITNESS & PADEL

RECEPTIE

De site biedt ruime ondergrondse en 

bovengrondse parkeergelegenheid, 

zowel voor wie met de wagen als met  

de fiets naar het werk komt.

TARIEVEN

Huur ondergrondse 

parkeerplaats

€ 1.200 / jaar 

Huur bovengrondse 

parkeerplaats

€ 600 / jaar

Kortparkeren

30 minuten gratis

€ 2 /  1 uur

€ 8 /  24 uur

680 parkeerplaatsen,  

waarvan 597 ondergronds 

21 elektrische laadpalen 

Ruime overdekte fietsenstalling

Verhuur parkeerplaatsen  

met nummerplaatherkenning

Formules op maat in functie  

van meetings en events
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Onthaal 

Post- en pakketbehandeling

Pakjesmuur

Telefoonpermanentie

RECEPTIE

TARIEVEN

Zetelvestiging

Inclusief 2x per jaar 4u vergaderen  in een zaal van 6-8 personen

€ 110 / maand

Telefoonpermanentie

Tot 100 oproepen per maand € 125 / maand

Zetelvestiging + Telefoonpermanentie € 200 / maand

Secretariaatswerk Offerte op maat

Flex desks Gratis

Het O-Forty team voorziet een hartelijk en professioneel onthaal. We bieden 

een brede waaier aan receptiediensten, zowel voor bedrijven die in O-Forty 

gevestigd zijn als voor bedrijven die op zoek zijn naar een virtueel kantoor. 

Prijzen excl. btw

Virtueel kantoor (zetelvestiging) 

Secretariaatsdiensten 

Gratis flexwerken in de lounge
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FACILITEITEN

ARCHIEFRUIMTE

Extra opslagruimte nodig?  

O-Forty biedt self-storage ruimtes  

vanaf 12 m². 

TARIEVEN

Archiefruimte

Vanaf € 160 / maand

COMMUNITY  
& WELLBEING

O-SPORTY

O-Forty ondersteunt zijn members door 

aangename werkruimtes te creëren en  

tal van diensten aan te bieden. Daarnaast 

organiseren we tal van initiatieven om 

creatieve samenwerking en innovatie 

te stimuleren, ook over de grenzen van 

bedrijven heen.  

In Blok B vind je deze supermoderne 

boutiquefitness, waar een professioneel 

team van ervaren trainers u begeleidt 

naar een betere conditie. 

AANBOD

SkillX: 

een unieke groepssportbeleving in 

een supermodern kader

Personal training: 

individueel onder professionele 

begeleiding

Padel

Meer info: www.o-sporty.be

Prijzen excl. btw

Member drinks

Foodtrucks

Cultuur- & opleidingsaanbod

Wellbeing-programma 

16



Op vraag en op maat van de klant gaan we aan de slag om van een lege 

kantoorvloer een operationele werkplek te maken.  We werken hiertoe in  

3 fases: concept, design en beheer. 

Tijdens de concept-fase werken we een behoefteanalyse  

en spaceplanning uit. Indien dit aansluit bij de verwachtingen, werken  

we tijdens de designfase de inrichting gedetailleerd uit, van vast meubilair 

tot netwerkinfrastructuur. 

Eens het project opgeleverd wordt, kunt u ons ook als beheerder alle  

facetten van het facilitair management toewijzen, gaande van HVAC  

tot toegangscontrole, energie- en netwerkbeheer tot en met wellbeing  

en community.

Doordat we het proces vanaf de eerste dag beheren, kunnen we de kosten 

laag houden en toch werken met ontwerpers en installateurs van de hoog-

ste kwaliteit. Deze aanpak biedt een ongeziene ontzorging enerzijds en 

flexibiliteit anderzijds waarbij uw medewerkers ondersteund worden voor 

de beste werkervaring.

MANAGED WORKSPACE
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O-Food

Een ontbijtvergadering, gezellige lunch met de collega’s, 

of klein hongertje tussendoor?  

In O-Food, onze coffee- en foodcorner, staan we de hele dag door 

klaar met een vers en gevarieerd aanbod van ontbijt, lunch en snacks. 

In onze coffee- en foodcorner heeft u elke dag de keuze uit een dagverse 

selectie aan belegde broodjes, soepen, maaltijdsalades, quiches, pasta’s, 

desserts, dranken en nog veel meer. Al dat lekkers kunt u afhalen  

of ter plaatse nuttigen in de sfeervolle lounge. 

O-Food is elke werkdag geopend van 8u30 tot 14u30. 

De catering wordt verzorgd door Taste It.
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Broodjeslunch bij uw vergadering? Een brainstormsessie 

met ontbijt? Vraag onze banquetingmap aan voor 

een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden.

Heeft u speciale wensen? Aarzel niet om ons te contacteren. 

We zoeken samen met u naar de perfecte cateringformule 

voor uw vergaderingen, opleidingen en events.  

CATERING OP MAAT
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CONTACTEER
ONS

INFO@OFORTY.BE

050 64 19 26

KAPELLESTRAAT 130-144

8020 OOSTKAMP

WWW.OFORTY.BE

O-FORTY IS EEN PROJECT 

VAN GLOBAL ESTATE GROUP. 

WWW.GLOBALESTATEGROUP.EU


