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Geachte heer, mevrouw 
 

Bent u op zoek naar een toekomstgerichte locatie met een unieke architectuur en een "duurzame" dimensie om 

uw evenement te organiseren? Dan moet u beslist bij Greenbizz.brussels zijn! 

Greenbizz.brussels, gevestigd in een innovatief voorbeeldgebouw, biedt voor al uw vergaderingen en 

evenementen heldere en moderne huurruimten aan. 

Wij danken u voor uw belangstelling in onze huurruimten en sturen u hierbij de nodige informatie voor de 

organisatie van uw evenement. 
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OPGELET : We hebben de capaciteit van onze zalen beperkt om de anti-Covid-19 maatregelen te kunnen 
respecteren. (Zie document in bijlage om de huidige capaciteiten te raadplegen). 

ATRIUM (Benedenverdieping) 
 

Oppervlakte: 200 m2 

Capaciteit 

Sitting 

dinner 

Walking 

dinner 

 

Theater 
 

Receptie 

100 pers. 200 pers. 100 pers. 250 pers. 

 

Vergaderzaal M1 (1e verdieping) 

Oppervlakte: 16 m2
 

Capaciteit 
 

Theater School U Vierkant 

n.v.t. n.v.t. 6 pers. 8 pers. 

 

Vergaderzaal M2 (1e verdieping) 

Oppervlakte: 50 m2
 

Capaciteit 
 

Theater School U Vierkant 

20 pers. 16 pers. 16 pers. 16 pers. 

Vergaderzalen M2+M3 (1e verdieping) 

 
De zalen M2 en M3 kunnen tot een grote 

vergaderzaal worden gecombineerd. 

Oppervlakte: 85 m2 

Capaciteit 

 
 
 
 

Vergaderzaal M3 (1e verdieping) 

Oppervlakte: 35 m2
 

Capaciteit 
 

Theater School U Vierkant 

15 pers. 12 pers. 12 pers. 12 pers. 

 

Vergaderzaal M4 – Visual hub (1e verdieping) 

 
Welkom in een plaats waar ideeën vloeien, mensen 

connecteren en co-creeëren. Kom samen in een 

moderne, duurzame en wel-belichte 

vergaderruimte, aanpasbaar aan jouw noden. In The 

Visual Hub is alles ter plaatse. Pas uw ervaring aan 

zodat het precies is wat u nodig heeft. 

Oppervlakte: 35 m2 

Capaciteit : 12 pers. 

Greenbizz.brussels beschikt over een huuraanbod van 5 zalen die van 6 tot 250 personen 

kunnen verwelkomen. 

Theater School U Vierkant 

60 pers. 28 pers. 28 pers. 28 pers. 
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 Partnercateraars  
 

Witlof 

 

Rue Jules Lahaye 
65,1090 Jette 

 
Contact : Filip Fransen 
 

Tél: +32 (0)484 82 94 25 
 
info@witlof.brussels 
filip@witlof.brussels 
 
https://www.witlof.brussels/
fr_BE/ 

 

Biorganic Events 

 

Chaussée de 
Ruisbroek, 81 
1190 Bruxelles 

 

Contact : Sara 
Dias 

 

Tel: +32 (0)2 649 57 52 

 

contact@biorganic.bi
o 
sara@biorganic.bio 
 
www.biorganic.bio 

 

Foodiz 
 

Rue Dieudonné 
Lefèvre 17 

1020 Bruxelles 

 

Contact: Anais Grobet 

 

Tel: +32 (0)471 64 07 
84 
 
sales@foodiz.be 
 
www.foodiz.be  

 

Freddy Met Curry 

 
Chaussée de Mons 95 

1070 Anderlecht 

 

Contact: Jérémie Lambin 

 

Tel: +32 475 48 93 98 
 

jeremie@freddymetcurry.be 
info@freddymetcurry.be 

 
www.freddymetcurry.brussel
s 

 

 Tarieven  
 

U kunt onze tarieven raadplegen in het document in bijlage of op onze website www.greenbizz.brussels in de 

rubriek "Evenementen". 

Optie-, reservatie- en annuleringsvoorwaarden                                                                                
 

Optie :  
U kunt een optie plaatsen op de zaal zonder kosten. We behouden de optie zolang er geen andere vraag is voor 
dezelfde datum. Indien we een ander verzoek binnenkrijgen voor dezelfde datum, contacteren wij u en heeft u 
48u om te beslissen of u de optie al dan niet wilt bevestigen (die dan een reservatie zal worden). 

 
Reservatie :  
Van zodra u uw reservatie bevestigt, sturen wij u een huurcontract toe, voor elke reservering die een bedrag van 
550€ overschrijdt. Voor reservaties gelijk aan of minder dan dit bedrag, gelden de e-mailbevestiging en de 
ingevulde reservatiefiche als reservatiecontract.  

 
Annulatie : 
Indien u beslist om uw reservatie minder dan 2 weken voor de datum te annuleren, behoudt Greenbizz zich het 
recht voor om 50% van de huurprijs in rekening te brengen. Indien de annulering 24 uur van tevoren plaatsvindt, 
wordt 100% van de prijs aangerekend. De annulering van een optie heeft daarentegen geen financiële 
gevolgen.  

mailto:info@witlof.brussels
mailto:filip@witlof.brussels
https://www.witlof.brussels/fr_BE/
https://www.witlof.brussels/fr_BE/
mailto:contact@biorganic.bio
mailto:contact@biorganic.bio
mailto:sara@biorganic.bio
http://www.biorganic.bio/
mailto:sales@foodiz.be
mailto:jeremie@freddymetcurry.be
mailto:info@freddymetcurry.be
http://www.greenbizz.brussels/
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 Enkele foto's  
 

 

 

Atrium 
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M2 

Atrium 

Atrium 
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M2 + M3 
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M2 + M3 

The Visual Hub 
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Greenbizz bereiken   
 
 
Kies voor zachte mobiliteit ! Greenbizz is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Bekijk ons multimodaal 
toegangsplan via de link hieronder: 
 
https://drive.google.com/open?id=11cz8FD8G5KyzKoBydCm8GDbgIrtRuqAd&usp=sharing 
 
 
 

 
 
 

Vanuit het Noordstation :  
 
Bus 88, waarvan de halte zich aan de uitgang van het Noordstation bevindt (Simon Bolivar plein) zal u net voor 
het gebouw afzetten (halte Dieudonné Lefèvre)  
 
De halte van Bus 57 bevindt zich eveneens aan de uitgang van het station (Simon Bolivar plein) en zal u op twee 
minuten van het gebouw afzetten (halte stapelhuis)  
  

https://drive.google.com/open?id=11cz8FD8G5KyzKoBydCm8GDbgIrtRuqAd&usp=sharing
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Vanuit enige andere plaats :  
 

Villo 
  4 min te voet van Greenbizz 

 

Villo Station n°308 Molenbeekstraat. 

 

Metro  Halte Pannehuis : 10 min te voet van Greenbizz 

 

Metrolijn 6 – Langs Kunstwet – Louiza – Zuidstation  

Bus 

  Halte Dieudonné Lefèvre : Rechtover Greenbizz 

  Halte Stapelhuis : Op 2min te voet van Greenbizz 

  Halte Poesjkin : Op 7 min te voet van Greenbizz 

 

Bus 88 – Vanuit De Brouckère – Noordstation  
Bus 57 – Vanuit Noordstation  
Bus 89   

Tram 

   Halte Over De Bruggen : Op 10 minuten te voet van 
Greenbizz 

  Halte Jules de Trooz : Op 10 minuten te voet van 
Greenbizz 

 

Trams 62 en 93 – Makkelijkst bereikbaar vanuit Schaarbeek – 
Evere  
Tram 3 : Bereikbaar vanuit het centrum (Beurs) 

Parking   

 

3 oplaadpalen voor elektrische wagens   
Beveiligde fietsparking 
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Organiseer uw evenement in een innovatief voorbeeldgebouw, trefpunt van de Brusselse duurzame 
economie. 
 

Greenbizz is de ontwikkelingspool voor de groene en duurzame sector in Brussel.  

Onze missie: innovatieve starters en jonge ondernemers uit de duurzame economie begeleiden door hun een 

locatie en begeleiding op maat aan te bieden bij de ontwikkeling van hun project. Maar Greenbizz is meer dan 

enkel een concept: het gebouw geeft de incubator een exemplarisch en innovatief karakter: Een passief gebouw, 

met 1500m² zonnepanelen die de nodige elektriciteit produceren en zelfs meer, regenwater dat hergebruikt wordt 

in ons sanitair, enz.  

 

Een stap verder gaan… 

Het is belangrijk voor Greenbizz om er alles aan te doen om u de meest duurzame ruimte aan te bieden. 

Greenbizz bezit het label voorbeeldgebouw, het label Ecodynamische Onderneming en het label Green Key. 

Labels die ons ertoe aanzetten om steeds meer op dit gebied te handelen. 

 

Meer informatie over deze labels:  

- Label Voorbeeldgebouw 

- Label Ecodynamische onderneming 

- Label Green Key 

 
 

 

 

 

 Voor meer informatie  
 

Greenbizz.brussels 

 
M : info@greenbizz.brussels 

 

T : 02/233.81.00 
 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-renoveren-en-te-bouwen/voorbeeldgebouwen/wat-een
https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming
https://www.cleverte.be/?&lang=nl?&lang=nl
mailto:info@greenbizz.brussels


 

 

 

Huurtarieven  

 

Zaal Maximaal 2 uur 
Halve dag in de week :  

maximaal 5 uur  
8:00 – 18:00 

Volledige dag in de week :  
8:00 – 18:00 

  

Atrium 
                  1.200 €                  1.600 €  Alle publieken en betalende evenementen  

                      600 €                      800 €  Brusselse instellingen en bij Greenbizz gevestigde bedrijven 

M2 + M3 
                    250 €                      400 €                      550 €  Alle publieken en betalende evenementen 

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

M2 
                    200 €                      300 €                      400 €  Alle publieken en betalende evenementen 

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

M3  
                    150 €                      200 €                      300 €  Alle publieken en betalende evenementen 

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

M4 
Visual Hub 

                    150 €                      200 €                      300 €  Alle publieken en betalende evenementen 

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

M1 
                      100 €                      150 €  Alle publieken en betalende evenementen 

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

 


