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Grondplan conference center

Gelijkvloers
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Niveau -1



Ruime keuze aan zalen
Zaal Verdiep Theater Schoolstijl U-Shape

Board-
room

Ronde
tafel

Cocktail Afmetingen Hoogte (m)
Oppervlakte 

(m²)

Archimedes 0 160 110 54 60 130 155 18,50 x 8,0 2,80 148

Edison 0 80 54 36 42 70 85 12 x 6,8 2,80 82

Marconi 0 50 30 18 26 50 70 7,3 x 12,3 2,80 73

Edison & Marconi 0 - - - - 120 155 2,80 155

Curie 0 - - - 8 – 10 10 - 4 x 4,5 2,80 18

Koch 0 - - - 8 – 10 10 - 4,5 x 5 2,80 23

Fleming 0 24 - 14 12 10 - 4,5 x 5,5 2,80 25

Planck 0 30 - 14 14 10 - 4,5 x 6 2,80 27

Mendel 0 - - - 4 - 5,3 x 3,5 2,80 19

Vesalius / Darwin 0 75 50 30 36 50 80 7 x 11 2,80 / 2,75 77

Newton A, B of C 0 40 24 20 24 30 45 7 x 7 2,75 49

Newton AB / BC 0 90 55 40 46 70 100 14 x 7 2,75 98

Newton ABC 0 150 100 50 60 120 170 21 x 7 2,75 147

Copernic / Huygens 
Galilei

0 40 24 20 24 30 45 5 x 9 2,80 45

Hertz 0 40 30 24 28 40 45 8,4 x 6 2,80 50

Baekeland -1 80 54 36 42 70 80 6,6 x 12,3 3,30 85

Einstein A, B of C -1 100 55 36 50 80 100 7,5 x 12,5 4,00 94

Einstein BC / AB -1 200 120 50 70 160 200 15 x 12,5 4,00 188

Einstein ABC -1 350 160 75 95 250 350 12,5 x 22,5 4,00 282

Pasteur -1 - - - - 150 200 15 x 8,55 3,15 128

Pasteur & Baekeland -1 - - - - 250 280 3,15 248

Terras 0 - - - - - 150 - 150

Tuin -1 - - - - - 600 - 600
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Zaalhuur incl. meubilair
(tarieven op 01/09/2022)
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*Al onze prijzen zijn exclusief BTW

BLUEPOINT BRUSSELS

Zaal
Prijs 

per dag
Prijs per

halve dag

Archimedes

Edison

Marconi

Edison & Marconi

Curie 

Koch

Fleming

Planck 

Mendel

Vesalius / Darwin

Newton A, B of C

Newton AB / BC

Newton ABC 

Copernic / Huygens 
Galilei

Hertz

Baekeland

Einstein A, B of C

Einstein BC / AB

Einstein ABC 

Pasteur

Pasteur & Baekeland

Garden 



Aanraders voor uw evenement

Meubilair
Podium

Zetels of ‘Easy chairs’

Bar

Huur danspiste

Huur LED danspiste

Decoratie
Zwarte back-drop

Bloemen en planten

Lichten
Spots voor sfeerverlichting

Andere diensten
DJ

Technische begeleiding

Conciërge

(w-e & tussen 18u00 en 07u30)

Test projectie (dry run) 

Hostessen (min. 4 uren)

Badges
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Tech. Services

Audiovisueel
UKTRA  wide Projector 4 K (Einstein ABC)

Projector 4 300 - 5 200 lumen

Projector 4 000 lumen

LED scherm 178 inch.

LED scherm 84 inch.

LED scherm 65 inch

LED scherm 46 inch (incl. opstelling)

Lazer pointer / afstandsbediening

Tafel microfoon

Draagbare microfoon, ‘Madonna’ of dasspeld

Geluidsopname (mp3)

Video-opname

7

Informatica
Laptop

Switchbox pro

Huur printer

WIFI

High Speed Internet (kabelverbinding)

Cue-light (voor dubbele projectie)

Simultaanvertaling
Ingebouwde vertaalcabines

Hoofdtelefoons

Vertalers

BLUEPOINT BRUSSELS
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Hybride. Meetings

SOUND BAR VIDEO CONFERENCING               

Bij BluePoint beschikken we over een professioneel apparatuur voor 
videoconferenties waarmee u op afstand met elk communicatiemiddel 
aan de vergadering kunt deelnemen. Het platform biedt ook de 
mogelijkheid om schermen te delen en gegevens uit te wisselen. 
Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de installatie, onze 
technici ter plaatse bereiden alles voor en blijven beschikbaar wanneer 
dat nodig is. 

*Al onze prijzen zijn exclusief BTW
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Streaming faciliteiten voor opname en live broadcasting

Pakketprijs basisstreaming 
volledige dag (max. 8 uren)

▪ Huur camera op statief (video opname spreker)

▪ Huur audio-set (audio opname spreker)

▪ Huur ‘streaming’ materiaal voor gelijktijdige weergave van het video en audiosignaal 
van de spreker en zijn/haar presentatie

▪ Technieker ter plaatse

▪ Transport en installatie materiaal

▪ Gepersonaliseerde webpagina, paswoord beveiligd indien nodig

▪ Maximum 1000 gelijktijdige ‘streams’ 

Supplement streaming versie PRO
▪ Huur van een tweede camera (captatie van een sprekerspanel en/of deelnemers)

▪ Huur videoregie voor video mixing

▪ 2de technieker ter plaatse

Online streaming platform
• Gepersonaliseerde web pagina beschermd met een wachtwoord 

BLUEPOINT BRUSSELS 

*Al onze prijzen zijn exclusief BTW
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Express package (min. 10 personen)

Een sandwich lunch bestaande uit een selectie van 4 broodjes  
en 2 mini-desserten per persoon, softs, water, koffie & thee

Healthy package (min. 10 personen) 

Een lunch bestaande uit een soep, een poke bowl, een wrap en
Een dessert per persoon, softs, water, koffie & thee

Premium package (min.10 personen)

Een lunch met een assortiment van 2 individuele slaatjes met selectie van sandwiches 
of mini quiches of pizza's, zoetigheden, softdrinks, koffie & thee

Buffet package (min.30 personen)

Een standaard buffet in een aangepaste ruimte  met 2 glazen wijn of bier, water, koffie & thee
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Meet. Vergaderpakketten

BLUEPOINT BRUSSELS 

*Al onze prijzen zijn exclusief BTW
** Voor een grotere zaal vragen wij een supplement zaalhuur

Inclusief:
▪ Aangepaste vergaderzaal **
▪ Onthaalkoffie met ontbijtkoeken
▪ Twee koffiepauzes met koekjes en chocoladesnoepjes



Package  BluePoint koffie  (max 30 personen – enkel voor zalen Darwin, Newton, Vesalius , Copernic, Huygens, Galilei and Hert)

▪ Heel de dag toegang tot de Coffee Lounge 
▪ Koffie,thee, fruitsappen en water
▪ Koekjes, fruit, yoghurt met gevarieerde garnituren
▪ Ontbijtkoeken in de ochtend en een selectie van mini desserten in de namiddag

Package  BluePoint koffie halve dag 
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Break Package

BLUEPOINT BRUSSELS 

*Al onze prijzen zijn exclusief BTW
** Voor een grotere zaal vragen wij een supplement zaalhuur



Duurzaamheid & Fair trade catering
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BluePoint Brussels kreeg het keurmerk ‘Groene Sleutel’ in 2013.
Met het behalen van de Groene Sleutel engageert BluePoint Brussels zich om op een duurzame manier te werk te
gaan.
Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort.

De keuze van het voedsel voldoet aan criteria :

- Lokale en seizoensgebonden producten
- Aanbod van bio en fair trade producten
- Verantwoorde visvangst
- Tot een minimum verkleinen van voedselverkwisting 
- Overvloedig aanbod van vegetarische producten 

Aspretto = een koffiepauze met een hart 

Uitzonderlijke koffie hangt samen met  een uitzonderlijke verantwoordelijkheid. 
Van de boon over het theeblaadje tot barista, de kunst van het koffiezetten, 
geeft al onze koffie een ethische inslag. Ons hart voor koffie begint al bij de boeren 
die een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en reikt tot de gemeenschap hier, 
die genieten van het ‘STOP Hunger’ initiatief. Door te genieten van onze koffie en thee, 
genieten gemeenschappen over de hele wereld van een positieve impact.

▪ 100% Arabica koffie en fairtrade gecertificeerd
▪ Fairtrade thee gepresenteerd in 100 % bio-afbreekbare materialen
▪ Fairtrade suiker, bio melk & Oxfam fruitsap
▪ Belgisch speculoos en fairtrade chocolade in afbreekbare verpakking

BLUEPOINT BRUSSELS 

Ook aan de duurzaamheid van de parkeerplaats is gedacht, in de vorm van elektrische laadpalen.
Hieraan kunt u gemakkelijk uw ecovriendelijke voertuigen opladen en met een volle accu vertrekken.



Voor een goede start

Ontbijtformules
Continentaal ontbijt

▪ Koffie, thee, fruitsappen en water

▪ Ontbijtkoeken, selectie van broodjes, beleg, confituur en boter

Luxe ontbijt  
▪ Koffie, thee, fruitsappen en water
▪ Ontbijtkoeken, selectie van broodjes, hartig beleg, 

confituur, boter, yoghurt en een fruitmand

Koffiepauzes
Traditionele koffiepauze

▪ Koffie, thee, fruitsappen, water, koekjes en chocolade snoepjes

Duurzame koffiepauze
▪ 100% arabica koffie en fairtrade gecertificeerd, 

fairtrade thee en suiker, bio melk, Oxfam fruitsap, 
chocolade en speculoos

Diamant koffiepauze
▪ Koffie, thee, fruitsappen, water, koekjes, 

ontbijtkoeken of muffins of fruitmand  

« Goed gevoel » koffiepauze
▪ Koffie, thee, smoothies, yoghurt, fruitmand, 

selectie van gezonde versnaperingen
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Inspirerende werklunches

Sandwich lunch ‘classic’ (waarvan min. 10% vegetarisch) 

▪ Wraps falafel, yoghurt, koriander en munt; wraps barbecue kip; fijne stokbrood 
met beenham en boter; rustiek broodje met pesto humus en gerookte 
eendenborst; olijven fluitbrood met tonijn “Niçoise”; broodje van nori, gerookte 
zalm, wasabi en spinazie; ciabatta met Comté kaas en vijgenconfituur; mini 
bagel met roerei en spek.

▪ Supplement soep op aanvraag 

▪ Mini-desserten, koffie & thee

Sandwich lunch XL (waarvan min. 10% vegetarisch) 

▪ 5 sandwiches per persoon waarvan: Wraps chicken César; bagel met gerookte
zalm, rode ajuinen pickels, verse kaas en sla; mini stokbroo, Italiaanse ham en 
boter; Bun’s , kalf met truffelsaus; Wraps falafel, Raîta saus; notenbrood, 
rozijnenboter en comté kaas; foccacia, mozzarella, olijventapenade; rustiek
broodje, quorn met rode curry saus

▪ Supplement soep op aanvraag

▪ Mini-desserten, koffie & thee
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Déjeuners, source d’inspiration

Premium lunch
Minimum 10 personen (waarvan min. 10% vegetarisch)

▪ In combinatie van 1  medium salades 3  keuzes : 

▪ Pizza mix : Chorizo en paprika; scampis, courgettes en boursin; aubergines parmezaan

▪ Quiches mix : keuze uit 3 quiches 

(Veggie – courgette/Parmeziano), Lorraine – spek/champignons/Emmentaler), zalm - (gerookte en verse 
zalm/prei/mozarella)

▪ Sandwich mix : Assortiment van 3 mini broodjes uit ons gamma « sandwiches lunch » 

▪ Mini desserten, koffie/thee.
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Inspirerende werklunches

Healthy lunch       (vanaf 20 personen)

▪ Courgette – preisoep

▪ Poke bowl : half gekookte zalm,sesam, mango, sojabonen, wakamés, gember, 
sesamsaus

▪ Volkoren wrap , gezonde salade met kalkoen

▪ Dessert, koffie & thee

Tastybowls ( vanaf 30 personen )

▪ Assortiment van gevulde potjes (2,5 per persoon)

enkele voorbeelden: Gerookte zalm met sesam, wasabi puree; groenten wok en 
teriyaki saus; gekruide Tabouleh met gedroogd fruit, kip “chermoula”; pesto met 
koriander; pasta salade met zuiderse groeten; parmezaanse kaas en noten sla.

Crostinis

▪ Aangepaste desserten, koffie & thee
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Walking buffets & ‘networking’

Buffet ‘pasta en salades’ (minimum 20 personen)

▪ Penne  arrabiata met spekjes, fagotini met provolone en Roma tomaten coulis met basilicum, 

▪ rigatoni met scampis en zuiderse groeten .

▪ Saladebuffet met diverse garnituren en sauzen, broodmand en kaas.

▪ Desserten: Fruitsla, chocolademousse, assortiment van gebakjes.

Buffet ‘classic’ (minimum 30 personen)

▪ Rundsfilet terriyaki, boeren terrine met uien confituur, italiaanse ham en peren bavarois, Mi-cuit van zalm gravlax honing 

– mosterd saus, assortiment van sushi en garnitures, verrine van vissalade met basilicum.

▪ Gevogeltereepjes met  porto en tartuffa, kabeljauwrug met prei, witte wijn saus, cannelloni met brocolli en tomatencoulis, 

groentenkrans, wilde rijst en « pommes noisettes ».

▪ Assortiment rauwkost en sauzen, broodmand

▪ Desserten: Fruitsla, chocolademousse, assortiment van gebakjes.

18BLUEPOINT BRUSSELS 



Lokale en duurzame formules

“Green key” buffet (minimum 30 personen)

▪ Gerookte zalm met roerei; Vissalade met basilicum; glaasjes van scampi’s cocktail; Keuze 
uit gerookte vis en  garnituur (espro, forel, gerookte heilbot); Assortiment van sushi en 
specerijen; Zalm Bellevue met een sauzen duo; Italiaanse aubergine roulade met 
Belgische kaas; Humus met basilicum, feta en gemarineerde olijven; Quinoa salade; 
groenten tortilla; Rode kool salade en aardappelen, komkommers met dille; Wortels op 
Marokkaanse wijze; Koolsalade; Groene bonen salade; Aardappelsalade met  mosterd en 
dragon; Rauwkost, sauzen en diverse soorten brood.

▪ Quorn met rode curry, kokosmelk en Thaise basilicum; Waterzooi van vis; Cannelloni van 
groenten met tomaten coulis; Witloof quiche met Maredsous; Keuze uit diverse 
groenten (gestoofd witloof, beboterde wortelen, pastinaak met roomsaus, spruitjes); fair 
trade rijst, noisette aardappelen.

▪ Dessert: verse fruitsalade, mousse van de Belgische chocolade, diverse gebakjes, rode 
vruchten coulis met Engelse room.
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‘Discovery’ buffets

Buffet ‘World’ (minimum 30 personen)

▪ Mediteraans buffet: tomaten & mozzarella di buffala, bundel van bresaola met ricotta, rundercarpaccio met Parmezaanse
kaas, bruschetta met gerookte zalm, Italiaanse ham en anti-pasti; scampi’s met Roma tomaten coulis en verse penne met 
basilicum; tiramisu en panna cotta.

▪ Asiatische buffet: Keuze uit Sushi’s, Thaise kippensalade; Assortiment van nem’s en dim sum’s; Rundvlees met pimenten en 
thaise basilicum; rijst met jasmijn; Ananas salade met citronella, exotisch fruit salade.

▪ Oriental buffet: kefta met raita saus, humus, bulgur met koriander, gemarineerde olijven, falafel en gemengde sla, tomaten
met koriander; kip tajine met gekonfijte citroen en olijven; assortiment van oosterse gebakjes.
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Street food walking dinner

Street food classic (minimum 30 personen)               

▪ Mini burger, cheddarkaas en bacon; Mini hot dog , gefrituurde ui, mosterd en 
ketchup; Pizza chorizo en paprika; frieten carbonnade pickles van 
mosterdzaad

Street food deluxe (minimum 30 personen)                       

▪ Krokante sushi, rode tonijn, chilisaus, affilia; Fajitas, gele kip, chutney, 
cashewnoten, limoen, koriander; Frieten Maison, carbonnade à la Petrus, 
mayonnaise, waterkers, pickles van mosterd; Burger van scampis, grijze
garnalen , choron saus
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Exclusive walking dinner

Walking dinner classic (minimum 30 personen)

• Pizza fritta, aubergine, burrata, basilicum, balsamico azijn, sushi rijst, 
tempura van garnalen, ponzusaus; royale zeebrasem, fregola Sarda, 
mosselsaus, groene curry van peterseli; bao brood, pulled porc, krokante 
Julienne, hoisin saus

• Dessert: Duo van verrines: ananas salade, gemberijs, chocolademousse 
en kalamansi

Walking Dinner deluxe (minimum 30 personen)

▪ Mini Tatin van ganzenlever met peperkoek; bavarois van bloemkool
met grijze garnaaltjes uit Zeebrugge; Halfgebakken zalm op Gravlax 
wijze en aardappelpuree met wasabi; fijne sneedjes van Italiaanse ham
met meloen van parijs.

Thaise boullion met fijne kruiden en krab; pastilla van gekonfijte eend 
met vijgen.

Fregola op paella wijze; Geroosterde zeebrasem met rode peper
emulsie; Viennoise van kabeljauw, Stoofpot met gekonfijte witloof, 
portosaus en tartuffa; Simmental rundvlees op teriyaki wijze, wok 
groenten, tempura van jonge uien.

▪ Dessertenbuffet: Ananas salade op mojito wijze; Zwarte Woud van de 
chef; assortiment van macarons en chocolade gebakjes.
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Menu’s voor lekkerbekken

Voorbeelden – seizoensgebonden
(min. 10 personen – Na 18u00 min. 40 personen)Classic - 3 gangen

Gerookte forel filet, selderijtartaar met truffel, 
gekrulde sla en rode bieten

of
Builtje van scampi’s met champignons, roomig wortelsausje

of
Italiaanse ham, aubergine op Marokaanse wijze

en pesto met koriander

***

Gegrilde zwaardvis, gestoofd witloof, Bordelaise saus,
aardappelpuree met verse boter

of
Gemarineerde geroosterde zalm met citrusgras, teppanyaki asperges, 

gebakken noedels
of

Stoofpot van hinde met rode wijn, spekjes, zilveruitjes en 
champignons, pompoenpurree

***
Gepocheerde peer en chocolade mousse

of
Gekarameliseerde appels, feuilleté met vanilleroom

of
Ijs soufflé met Cointreau
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Executive - 3 gangen

Cannelloni van king krab en garnalen, curry crème en fijne salade
of

Brochette van Sint-Jakobs vruchten met vanille en volle grond
witloof, emulsie van bloedsinaasappel

of
Feuilleté van Naamse slakjes en oesterzwammen, krokantje van 

lomohesp en hazelnootcreme

***

Geroosterde kalfszwezerik, Belgische asperges, fetuccini, 
morieljesaus

of
Tong filet met rivierkreeftjes, courgette flan en witte boter

of
Zeeduivel steak, Tuingroenten, heldere bouillon en gebakken 

eendenlever

***

Krokante karamel en chocolade stokjes
of

Fruit gratin en sabayon
of

Yoghurt sorbet, gebakken kersen met kirsch op zwarte woud wijze

24

Voorbeelden – seizoensgebonden
(min. 10 personen – Na 18u00 min. 40 personen)
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Cocktails, recepties en ‘open bar’

Formule I

Kir, witte  & rode wijn, bieren en fruitsappen

30 minuten
1 uur*
2 uren*
*Extra 30 minuten enkel verkrijgbaar met formule

Formule II

Prosecco, witte & rode wijn, bieren en fruitsappen

30 minuten
1 uur*
2 uren*
*Extra 30 minuten enkel verkrijgbaar met formule

Formule III

Champagne, wijn en fruitsappen

30 minuten
1 uur*
2 uren*
*Extra 30 minuten enkel verkrijgbaar met formule

Belgische formule
Wijnen, verschillende soorten Belgische bieren en 
fruitsappen 

30 minuten
1 uur*
2 uren*
*Extra 30 minuten enkel verkrijgbaar met formule

Open bar
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Een lekker hapje bij uw receptie

Formule I Assortiment koude en warme hapjes, 3 pp

Formule II Assortiment koude en warme hapjes, 5 pp

Formule III Assortiment koude en warme hapjes, 6 pp 

& 2 zoete hapjes pp

Hapjes per stuk Standaard

Luxe

Enkele voorbeelden:

Koude hapjes

Mini buns van gerookte zalm,  rougaille van tomaten en gemarineerde scampi’s, Krab en appels 
cocktail met Thaise curry; aardappelmousseline met wasabi en grijze garnalen, mini bagel met 
pastrami en mierikswortelsaus; Rundscarpaccio met tartuffata; Marokkaanse tabouleh met 
gerookte eendenborst; praline van eendenlever en sesam.

Warme hapjes

Mini quiche van courgette en parmezaanse kaas, tempura van scampi’s met sweet chili saus; 
krokante zalm gravlax met honing en mosterd saus; accra van Kabeljauw met salsa, mini 
hamburger, kip gyoza, mini croques-monsieur, falafel met yoghurt en mint saus.
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Andere Lekkernijen

Mini-sandwiches (per 50 stuks)

Assortiment met klassiek beleg 
Kaas, hesp, krabsla, kipsalade, tonijnsalade, américain, 
kipcurry, vleessalade, kip andalouse,…

Assortiment met luxe beleg
Gerookte zalm en Philadelphia, italiaanse ham-mozzarella-pesto, cocktail van grijze garnalen, 
eendenlever, geroosterde pancetta en tapenade en gekonfijte tomaten, rundstartaar op italiaanse wijze, 
roerei met truffel, mousse van gerookte forel,…

Rauwkost-en kaasschotel (voor 10 personen)

Wortels, komkommers, radijzen, bloemkoolroosjes, kerstomaatjes, 
grisini, dipsausjes & goudablokjes

Oosterse schotel (vegetarisch) (voor 10 personen) 

Hummus komijn, Wortelmousse met gember, kerstomaatjes met koriander, 
Gemarineerde olijven, Zalouk van aubergine en orientaals brood

“Crunchy” hapjes  (voor 10 personen) 

Gefrituurde tapas & gepaste sauzen

“La plancha”
Assortiment  van antipasti op houten bord gepresenteerd

Dessertenbuffet
Mix van huisgemaakte verrines,  assortiment van mini cakes met  amandelen,
macarons  en mini pâtisseries, verse fruit brochetten en  chocolade fontain, 
duo van chocolademousse en speculoos,…

Kaasbuffet
Assortiment kazen van rauwe melk, (3 à 4 soorten)
Keuze uit verschillende broodjes, salades en vinaigrettes, hoeveboter, vers en gedroogd fruit.
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Uw evenement in open lucht

“In Brussel is er geen enkele andere locatie die u 20 moduleerbare zalen
biedt met een terras en een tuin van een oppervlakte van 1 000 m². Een
ideale omgeving voor al uw evenementen in open lucht zoals: barbecues,
zomerse recepties, team buildings, enz. Indien het weer het niet toelaat
heeft BluePoint steeds een oplossing binnenin het conferentie centrum.
BluePoint Brussels is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer!”.

• Grote tuin
• Exclusief
• Aangename sfeer
• Barbecue

Huur tuin & tent
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Uw bedrijfsbarbecue in Brussel

Barbecue buffet Ofyr (minimum 50 personen)

▪vleessoorten: Runderfilet, Kefte-burger, gemarineerde kippenbrochette, bun’s met pulled porc , Italiaanse worsten

▪vissoorten: Scampibrochette, zeebrasemfilet
▪ de groenten: Groene asperges, kerstomaten, jonge wortelen, Ananas met kaneel, aardappeltjes uit de oven
▪De rauwkosten: pastasalade met pesto, tomatensalade, salades naar keuze, Mediteraanse groentensalade
▪De sausen & co: Mayonnaise, ketchup, cocktail, verse kruidenkaas et pepersaus (warm)
▪De desserten: Ananas salade, melk chocolademousse, assortiment van mini-desserten

Indien het weer het niet toelaat buiten te blijven, bieden wij een binnen oplossing aan!
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Meet. the Team
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Delphine Kelemen
Site Manager
+32 2 706 88 16

delphine.kelemen@bluepoint.be

Philippe Sanders
Audio-Visual specialist

+32 2 706 88 07
Philippe.sanders@bluepoint.be

Laura Van Hoorick
Conference Sales 

+32 2 706 89 12
Laura,vanhoorick@bluepoint.be

Brenda Beens 
Welcome desk 

+32 2 706 88 01
Brenda,beens@bluepoint.be

Katherini Michelis
Welcome desk 

+32 2 706 88 22
Katherini.michelis@bluepoint.be

Baptiste Campion
Audio-Visual specialist

+32 2 706 88 08
Baptiste.campion@bluepoint.be
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1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de organisatie van evenementen, vergaderingen, seminaries, lunches en recepties met inbegrip 

van catering, technische en logistieke voorzieningen en alle andere diensten geleverd in de lokalen van Agoria Real Estate nv waarvan zetel gevestigd is 
op de A. Reyerslaan, 80 te 1030 Brussel; BTW: BE0403 263 444 – RPR Brussel. De lokalen zijn gelegen in de gebouwen die eigendom zijn van Agoria Real 
Estate nv, waaronder het gebouw gelegen aan de A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, aan de Boulevard Emile de Laveleye 191 te 4020 Luik en aan de Filip 
Williotstraat 9 te 2600 Berchem.

De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door het loutere feit dat hij Agoria Real Estate nv een opdracht geeft. Afwijkingen van deze 
voorwaarden zijn enkel geldig indien zij door Agoria Real Estate nv schriftelijk werden aanvaard, hetzij door de opname ervan in de bijzondere 
voorwaarden in de offerte van Agoria Real Estate nv, hetzij doordat zij het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst tussen de partijen. In 
dat geval blijven deze algemene voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken.

2. Reservatie
Een evenement wordt rechtsgeldig gereserveerd door middel van een offerte ondertekend door de klant en teruggestuurd aan Agoria Real Estate nv. 

De reserveringsovereenkomst komt pas tot stand op het ogenblik van de schriftelijke bevestiging door Agoria Real Estate nv. Elk door de klant 
ondertekend document verbindt de ondertekenaar in eigen naam, evenals de persoon of rechtspersoon waarvoor de ondertekenaar handelt. 

Op het moment van de reservatie stelt de klant Agoria Real Estate nv in kennis van het onderwerp van het evenement alsook de doelgroep waarop zich 
het evenement toespitst.

3. Bevestiging van het aantal deelnemers en het programma
De klant verbindt zich ertoe uiterlijk 15 kalenderdagen vóór het evenement Agoria Real Estate nv in kennis te stellen van het geraamde aantal 

deelnemers voor elke dienst. Uiterlijk twee kalenderdagen vóór het evenement moet de klant het definitieve aantal deelnemers schriftelijk bevestigen 
aan Agoria Real Estate nv. Indien het aantal deelnemers tussen de datum van de reservatie en het evenement daalt, behoudt Agoria Real Estate nv zich 
het recht voor een andere zaal ter beschikking te stellen naargelang de omvang van de groep en kunnen er kosten aangerekend worden, in 
overeenstemming met artikel 5.

De klant verbindt zich ertoe om de vooraf overeengekomen tijden van het evenement in acht te nemen. Ingeval van overuren die voortvloeien uit het 
niet respecteren van de vooraf overeengekomen tijden voor cateringdiensten, zal de klant een toeslag betalen van 35,00 EUR netto per begonnen uur 
en per personeelslid van Agoria Real Estate nv dat instaat voor deze dienst.

4. Vermindering van het aantal deelnemers
Ingeval de klant het aantal deelnemers aan het evenement vermindert, is hij Agoria Real Estate nv de volgende bedragen verschuldigd, afhankelijk van 

de datum waarop Agoria Real Estate nv schriftelijk in kennis werd gesteld van deze vermindering:

Tot 3 kalenderdagen vóór het evenement aanvaardt Agoria Real Estate nv een vermindering van maximaal 15% van het totaal aantal opgegeven 
deelnemers zonder enige schadevergoeding. In dat geval wordt de prijs op basis van het verminderde aantal deelnemers gefactureerd. Vanaf een 
vermindering van 16% van het totaal aantal opgegeven deelnemers is een schadevergoeding verschuldigd berekend in overeenstemming met de 
annuleringsvoorwaarden van artikel 5.
Vanaf 2 kalenderdagen vóór het evenement, zal het bij de reservatie opgegeven aantal deelnemers volledig worden gefactureerd, ongeacht enige 
vermindering van het aantal deelnemers.
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5. Annulering van een evenement of een bestelde dienst
Als de klant de bestelde diensten volledig annuleert, is de volgende forfaitaire en vaste schadevergoeding aan Agoria Real Estate nv verschuldigd, 

afhankelijk van de datum waarop Agoria Real Estate nv schriftelijk in kennis werd gesteld van deze annulering:

Bij annulering meer dan zeventig kalenderdagen voor het evenement: 5% van de totale geraamde prijs bij reservatie.
Bij annulering binnen de zeventig kalenderdagen die het evenement vooraf gaan: 25% van de totale geraamde prijs bij reservatie.
Bij annulering binnen de vijftig kalenderdagen die het evenement vooraf gaan: 50% van de totale geraamde prijs bij reservatie.
Bij annulering binnen de twintig kalenderdagen die het evenement vooraf gaan: 75% van de totale geraamde prijs bij reservatie.
Bij annulering binnen de drie kalenderdagen die het evenement vooraf gaan: 100% van de totale geraamde prijs bij reservatie.

6. Bestemming van de zalen
De klant mag de zalen uitsluitend gebruiken voor de bestemming die is opgegeven in de reserveringsovereenkomst. Elke wijziging in de opgegeven 

bestemming leidt automatisch tot een herziening van de overeenkomst.

Ingeval de zalen niet voor privaat gebruik worden gereserveerd (toegang al dan niet tegen betaling), moet de klant zorgen voor een toereikende en 
efficiënte ordedienst om het vlotte verloop van het evenement zonder incidenten te garanderen en beschadiging van de installaties van Agoria Real 
Estate nv te voorkomen. 

Agoria Real Estate nv stelt de zalen en de uitrusting in perfecte staat ter beschikking aan de klant. De klant verbindt zich ertoe de zalen en de uitrusting 
in dezelfde staat te houden waarbij hij de algemene veiligheidsrichtlijnen van Agoria Real Estate nv in acht neemt. Schade die hetzij opzettelijk, hetzij 
onopzettelijk werd aangebracht aan de installaties of infrastructuur Agoria Real Estate nv valt onder de in solidum verantwoordelijkheid van diegene 
die ze veroorzaakt heeft en diegene die het evenement heeft georganiseerd. Behoudens andere afspraken zal de schade aan de klant worden 
gefactureerd.

Agoria Real Estate nv behoudt zich het recht voor om een evenement volledig en met onmiddellijke ingang te annuleren of stop te zetten, zonder enige 
schadevergoeding noch kosten, indien het evenement indruist tegen de wet of een gevaar kan inhouden voor de openbare orde. In dat geval blijft de 
totale geraamde prijs verschuldigd door de klant.

7. Catering
Het is niet toegelaten om eigen catering te verbruiken in de zalen van Agoria Real Estate nv, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de overeenkomst. 

Indien de klant eigen catering voorziet, zal in ieder geval stopselgeld en/of couvertgeld worden aangerekend.

8. Prijzen 
De prijzen voor de diensten worden vastgesteld in de offerte van Agoria Real Estate nv. Zij worden uitgedrukt in euro of in de munt overeengekomen 
tussen de partijen; zij zijn netto berekend en discontovrij. 

Op de vermelde prijzen worden geen commissies betaald voor agentschappen of tussenpersonen tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

9. Facturatie
Voor alle reservaties moet een voorschot van 50% van het geraamde bedrag betaald worden aan Agoria Real Estate nv. Dit voorschot bedraagt 75% 
voor internationale klanten. Facturen worden opgemaakt na ondertekening van de prijsofferte(s). Agoria Real Estate nv behoudt zich het recht voor om 
de toegang tot de zalen en het gebruik van de uitrusting te weigeren indien de klant het voorschot niet heeft betaald ten laatste op datum van het 
evenement.
Nummers van inkooporders en exacte facturatiegegevens dienen op het moment van de bevestiging in bezit te zijn van Agoria Real Estate nv. In geval 
van een latere wijziging van deze gegevens zal de klant een administratieve vergoeding van 15 EUR betalen voor het aanpassen van de facturatie.
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10. Betaling
De facturen dienen, netto en zonder disconto, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald door middel van overschrijving op de 
bankrekening met nummer BE04732029408431 (CBC) of BE79410064050133 (KBC) van Agoria Real Estate nv.

Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15% (met een minimum van 50 
EUR) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zijn vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten 
ten belope van 1% per maand verschuldigd, waarbij de interest van elke begonnen maand verschuldigd is voor de hele maand.

11. Klachten
Klachten of bezwaren betreffende de facturatie moeten uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Latere bezwaren 
worden niet in aanmerking genomen.

12. Aansprakelijkheid
Agoria Real Estate nv is niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van voorwerpen of zaken die door de klant of zijn 

genodigden naar de lokalen van Agoria Real Estate nv worden gebracht. 

Agoria Real Estate nv kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de foutieve uitvoering van de diensten. Klachten of
bezwaren betreffende de dienstverlening moeten uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Na deze termijn worden 
onze prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde spijzen en dranken zijn na verbruik geen klachten meer mogelijk.

Agoria Real Estate nv kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor eender 
welke vorm van onrechtstreekse schade (inclusief winstderving of verlies van inkomsten) en voor welke vordering dan ook die door derden zouden 
worden ingesteld tegen de klant. De aansprakelijkheid van Agoria Real Estate nv blijft in elk geval beperkt tot maximum het laagste van de volgende 
bedragen: (i) hetzij de bedragen die de klant heeft betaald tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan het instellen van de vordering (ii) hetzij een bedrag 
van € 10.000 en dit ongeacht of de vordering werd ingesteld op een contractuele, dan wel een extracontractuele grondslag. De klant vrijwaart Agoria 
voor alle vorderingen van derden die gebaseerd zouden zijn op of verband zouden houden met de uitvoering van de opdracht.

13. Bevrijdende omstandigheden
Als bevrijdende omstandigheden gelden alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de partijen en die de uitvoering van de opdracht 

verhinderen, waaronder arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, daden van 
terrorisme, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik (niet-beperkende
opsomming).Agoria Real Estate nv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien één van deze omstandigheden zich voordoet.

14. Deelbaarheid
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn onder het toepasselijke recht geheel of 
gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of overeenkomst tot gevolg. 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze 

overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Agoria Real Estate nv.
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