
 

Duurzame ruimte voor evenementen 



 

Mundo-b in een notendop 

Mundo-b is een gerenoveerd gebouw dat helemaal in het teken staat van maatschappelijk 
engagement. Ons centrum huisvest de kantoren van zo’n vijftig organisaties en sociale 
ondernemingen, waaronder Fair Trade Belgium, Groupe One, GoodPlanet, Corportate Europe 
Observatory, Quinoa en Friends of the Earth Europe. 
Bij Mundo-b vindt u vergaderzalen en een conferentiezaal, een bio-cafetaria/restaurant, twee tuinen 
en een bibliotheek. Onze faciliteiten bieden het ideale kader voor creatief samenwerken en het delen 
van ideeën en middelen, en dragen zo bij aan de ontwikkeling van projecten met een hoge 
maatschappelijke waarde. 

Milieu– en sociale ethiek 

De sociale en milieu-aspecten staan centraal bij het beheer van onze activiteiten: 

⇒ We hebben een milieuzorgsysteem om het energie- en waterverbruik, afval, 

enz. tot een minimum te beperken. We kregen daarvoor ook een erkenning 
als  ecodynamische onderneming. 

⇒ Het gebouw is volledig gerenoveerd om het hyperefficiënt te maken. We gebruikten 

lokale natuurlijke materialen, en Mundo-b is dan ook erkend als voorbeeldgebouw 
door de Regio Brussel.  

⇒ We selecteren zorgvuldig onze partners, en geven we de voorkeur aan projecten van 

sociale tewerkstelling en andere actoren van de sociale economie. 

Onze lokalen en diensten 

⇒ Zes zalen met een capaciteit  tot 120 p. (in receptie-opstelling) 

⇒ Kleinere zalen (6-12 p.) voor werkvergaderingen 

⇒ Fair trade traiteur ter plaatse, Kamilou 

⇒ Cafetaria met terras en tuin 

⇒ Beamer, flip-over, scherm, microfoon en luidsprekers zijn in de 

prijs inbegrepen 

Conferentiezaal 



 

Urban Room 

Capaciteit van de zalen 

  
    

Conferentiezaal 80 p. 31 p. 40 p. 100 p. 

Fair Trade 24 p. 24 p.  24 p. - 

Lotus 20 p. 20 p. 20 p. - 

Cafetaria 75 p. - - 120 p. 

Aquarium - - 16 p. - 

Urban - - 16 p. - 

Tarieven* (sinds februari 2016 inclusief BTW) 

 Maandag - Vrijdag 

 Halve dag 
(< 4u) 

Dag (> 4u of < 4u met 
13u-13u30 inbegrepen) 

Avond (vanaf 
17u30) 

 Vzw Andere Vzw Andere Vzw Andere 

Conferentiezaal 240 € 295 € 295 € 380 € 300 € 390 € 

Fair Trade, Lotus, Aquarium, Urban 90 € 100 € 110 € 125 € 130 € 150 € 

Cafetaria** - - - - 160 €       
(95 €) 

210 €     
(100 €) 

(*) Als u een zaal reserveert voor een dag EN de avond, krijgt u een korting van 50% voor de avond. 
(**) Wanneer de cafetaria wordt gereserveerd voor minder dan 20 personen en maximaal twee uren OF als u op dezelfde 
dag nog een zaal huurt, krijgt u een korting (cf. prijs tussen haakjes). Houd er rekening mee dat u bij het boeken van de 
cafetaria daar ook verplicht catering dient af te nemen. 

 Zaterdag - Zondag 

 Halve dag 
(< 4u) 

Dag (> 4u of < 4u met 
13u-13u30 inbegrepen) 

Avond (vanaf 
17u30) 

 Vzw Andere Vzw Andere Vzw Andere 

Conferentiezaal 300 € 390 € 390 € 450 € 300 € 390 € 

Fair Trade, Lotus, Aquarium, Urban 130 € 150 € 170 € 200 € 130 € 150 € 

Cafetaria** 160 €   
(95 €) 

210 €  
(100 €) 

160 €   
(95 €) 

210 €  
(100 €) 

160 €      
(95 €) 

210 €    
(100 €) 

Evenement in de cafetaria 



 

Contactgegevens 

Mundo-b 

Edinburgstraat 26 
1050 Brussel 
Tel: 02 / 894 46 11 
Fax: 02 / 894 46 10 
E-mail: info@mundo-b.org 

Bereikbaarheid 

Metro 2 en 6: Naamsepoort en Troon 

Bus 34, 54, 64, 71 en 80: Naamsepoort 

Tram 92, 93, 94 en 97: Louiza 

Trein:  Brussel-Centraal (15 min. te voet) en 
             Brussel-Luxemburg (15 min. te voet) 

Fiets: Fietsenstalling voor het gebouw & 
            Villostation aan Naamsepoort 

Aquarium Fair Trade 

Lotus Cafetaria 

 

Naamse 

Poort 


