AMAZONE VZW
Zaalverhuur & Restaurant
Amazone in hartje Brussel (Sint-Joost-ten-Node) beschikt over 5 volledig
uitgeruste vergaderzalen. De grootste zaal biedt plaats aan 100 personen.
Catering kan voorzien worden indien gewenst. Takeaway en levering op
aanvraag.

9:00 tot 18:00
tijdens weekdagen

Na 18:00
en tijdens het weekend

(per tijdsblok*)

(per tijdsblok*)

Athena (GLV) – 40 tot 100 personen

€ 170

€ 250

Hera (2de) – tot 35 personen

€ 100

€ 180

Antiope (3de) – tot 30 personen

€ 85

€ 150

Nike (2de) – tot 24 personen

€ 80

€ 150

Arthemis (GLV) – tot 24 personen

€ 80

€ 150

Gratis mits reservatie
lunch vanaf € 150

/

Zalen (prijzen excl. 21% btw)

Lunch & Meeting in een private zaal in
restaurant Amazone (tot 16 personen)

* De verhuur van de vergaderzalen wordt gefactureerd volgens de tijdsblokken:
9:00-12:00; 12:00-14:00; 14:00-18:00 en 18:00-21:00

De grote vergaderzaal (zaal Athena) is uitgerust met microfoons en twee vertaalcabines. Deze zijn in
de huurprijs inbegrepen.
Dranken en maaltijden worden uitsluitend verstrekt door Amazone. Wij werken met lokale leveranciers
en bieden seizoensgebonden en fairtrade producten aan (GoodFood label).
Door gebruik te maken van onze congresinfrastructuur, ons restaurant en onze cateringdiensten
ondersteunt u het sociaal project van Amazone. Als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid (PIOW) heeft Amazone een professioneel herintegratieprogramma waardoor mensen
nieuwe kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Tegelijk ondersteunt u de missie van Amazone als kruispunt.
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CONFERENTIEZALEN
Zaal Athena (A017)
Oppervlakte
112 m²
Opstelling
- Auditorium: 90 pers.
- Klas: 30 pers.
- U: 24 pers.
- Vierkant: 34 pers.

Uitrusting
Twee tolkencabines voor twee simultaantolken met geluidsinstallatie en hoofdtelefoons voor het
publiek
3 microfoons + 2 handmicrofoons
1 flip chart
1 podium met 2 tafels en 4 stoelen voor de sprekers
1 spreekstoel voor staande sprekers
1 projectiescherm
Koffiepauze
Ruimte voor koffiepauze in de inkomhal van het gebouw of, bij mooi weer, in de binnentuin van Amazone.

Formule Lunch & Meeting (A101)
Oppervlakte
21 m²
Opstelling
- Vierkante tafels: 16 pers.
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Zaal HERA (A207)
Oppervlakte
56 m²
Opstelling
- Rechthoekig: 35 pers.
Uitrusting
- 1 flip chart
- 1 white board
- 1 projectiescherm
- Projector op aanvraag

Zaal ANTIOPE (A329)
Oppervlakte
47 m²
Opstelling
- Vierkant: 30 pers.
Uitrusting
- 1 flip chart
- 1 white board
- Projector op aanvraag
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Zaal NIKE (A202)
Oppervlakte
48 m²
Opstelling
- Ovaal: 24 pers.
Uitrusting
- 1 flip chart
- 1 white board
- 1 projectiewand
- Projector op aanvraag

Zaal ARTEMIS (A022)
Oppervlakte
48 m²
Opstelling
- Ovaal: 24 pers.
Uitrusting
- 1 flip chart
- 1 projectiewand
- Projector op aanvraag
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CATERING

{ FORMULE KOFFIE PAUZE }

WEEKMENU (prijs per pers.):

Koffiepauze : koffie, thee, water

€ 2,50 / pers.

Koffiepauze extra : koffiepauze
+ BIO koekjes en fruit

€ 5 / pers.

Ontbijt : koffiepauze
+ 2 minikoffiekoekjes BIO

€ 5 / pers.

Ontbijt extra : koffiepauze
+ 2 minikoffiekoekjes BIO + fruit + yoghurt

€ 10 / pers.

Fles water (1,5l) plat of bruisend

€ 3,70 / fles

Soep, dagschotel & dessert (€ 18)
Soep & dagschotel OF
dagschotel & dessert (€ 15)
Dagschotel (€ 12)
AVOND -en WEEKENDMENU
(prijs per pers.):
Soep, dagschotel & dessert (€ 30)
Soep & dagschotel OF
dagschotel & dessert (€ 28)
Dagschotel (€ 25)

{ BROODJESFORMULES }
Little sandwich : assortiment van 3 artisanale BIO broodjes & 1 stukje cake

€ 6 / pers.

Cake : 1 stuk per persoon

€ 2 / pers.

Big sandwich : soep van de dag, 3 broodjes, cake, fruit (BIO)

€ 11 / pers.

{ FORMULE APERITIEF - COCKTAIL }
2 glazen schuimwijn (BIO), witte of rode wijn, fruitsap, water, olijven en chips

€ 11 / pers.

Zelfde formule, maar met 4 zakouskis (koud en warm)

€ 16 / pers.

{ FORMULE LUNCH EN KOUD BUFFET }
KOUD BUFFET AMAZONE : vegetarisch / prestige (details op aanvraag)

vanaf € 24 / pers.

LUNCH (zie week-, avond- en weekendmenu)
GASTRONOMISCH MENU : aangepast aan het seizoen (details op aanvraag)

vanaf € 24 / pers.

PRAKTISCHE INFO
Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
Open van maandag tot vrijdag van 12u tot 14u
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Zaalverhuur


Indien een annulatie minder dan een maand voor de reservatiedatum valt zal 50 % van de
huurprijs gefactureerd worden.



Indien de annulatie minder dan een week voor de reservatiedatum valt zal 100% van de
huurprijs gefactureerd worden.



Bij reservatie van de vertaalcabines raden we aan om een geluidstechnicus in te schakelen.
Amazone werkt samen met Géné-Electra (www.gene-Electra.be - 0479/900 171 - 02/425 25
06). Indien u niet kiest voor technische assistentie kan Amazone niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele problemen.



U bent als huurder verantwoordelijk voor alle verlies, schade en diefstal van het te uwer
beschikking gestelde materiaal.



Zalen worden enkel verhuurd tijdens het weekend mits reservatie van catering met een
minimale afname van € 160 / halve dag.

Catering


Drank en voedsel dat in de zalen geconsumeerd wordt mag enkel afkomstig zijn van het
restaurant Amazone.



Onze prijzen zijn inclusief servies, bestek en servetten.



Catering moet ten laatste 3 werkdagen voor de datum van het evenement via e-mail
geannuleerd worden. Indien de annulatie niet tijdig is doorgegeven zal Amazone 100% van
de bestelling aanrekenen.



Warme lunch (soep uitgezonderd) en buffetten worden in het Amazonerestaurant
geserveerd.

Groepen > 10 personen


Bij reservaties in het restaurant vragen we een voorschot van 25%. De rest van het totale
bedrag zal na uw bezoek gefactureerd worden. Dit enkel voor reservaties buiten de gewone
openingsuren (12:00-14:00).

Praktische informatie


Ons congrescentrum is volledig toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Op
aanvraag voorzien we parking.



Het Amazonehuis is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Het bevindt zich
vlakbij station Brussel-Congres en op slechts 15 minuten wandelafstand van Brussel Noord.
De dichtstbijzijnde metrostations zijn de metrohaltes Kruidtuin en Madou (lijnen 2 en 6).
Een Villo–station vindt u ook in de buurt.
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