
Greenbizz - Huurtarief van de zalen (excl. BTW) - 2019

Zaal Beschrijving Capaciteit Maximaal 2 uur

Halve dag in de 

week:

 maximaal 5 uur 

08:00 - 18:00

Volledige dag in 

de week:

08:00 - 18:00

Weekends en 

feestdagen:

08:00 - 18:00, en 

na 18:00 (maximaal 

5 uur)

1 200 €                   1 600 €               1 800 €                     Alle publieken en betalende evenementen

600 €                       800 €                  900 €                        Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven 

250 €                      400 €                       550 €                  Alle publieken en betalende evenementen

125 €                      200 €                       275 €                  Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

200 €                      300 €                       400 €                  Alle publieken en betalende evenementen

100 €                      150 €                       200 €                  Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

150 €                      200 €                       300 €                  Alle publieken en betalende evenementen

75 €                        100 €                       150 €                  Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

150 €                      200 €                       300 €                  Alle publieken en betalende evenementen

75 €                        100 €                       150 €                  Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

100 €                       150 €                  Alle publieken en betalende evenementen

20 €                        40 €                         50 €                    Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

20 €                        40 €                         50 €                    Bij Greenbizz gevestigde bedrijven

Een gezamenlijke huur van het BEL (www.bel.brussels) en van GREENBIZZ (www.greenbizz.brussels) geeft recht op een korting van 15% op de toegepaste tarieven. 

Deze korting is alleen geldig voor de categorie "Alle publieken en betalende evenementen" 

All-in package: vergaderzaal, volledige dag + thee / koffie / water + lunch (koude schotel) - prijs per persoon (min. 15pers.)

€ 80 / pers. Alle publieken en betalende evenementen

€ 65 / pers. Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

All-in package: vergaderzaal, halve dag + thee / koffie / water + lunch (koude schotel) - prijs per persoon (min. 15pers.)

€ 60 / pers. Alle publieken en betalende evenementen

€ 50 / pers. Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven

M5
Vergaderzaal (2e 

verdieping)
U: 12 pers.

M2 Vergaderzaal U: 16 pers.; school: 16 pers.; theater: 20 pers.

M3 Vergaderzaal U: 12 pers.; school: 12 pers.; theater: 15 pers.

M1 Vergaderzaal □: 8 pers.

M4         

Visual Hub
Vergaderzaal 12 pers.

M2 + M3 Vergaderzaal U: 28 pers.; school: 28 pers.; theater: 40 pers.

Atrium

Grote polyvalente zaal 

voor conferenties, 

recepties, enz.

Conferentie, sitting dinner: 150 pers., walking 

dinner: 200 pers., receptie: 250 pers.


