
HUURPRIJZEN TOBE-KEMPEN 
huurprijzen van de verschillende zalen (excl btw) 

 

 

 
 

 

SCHOLEN / KLEINE KMO / 

VZW / VRIJE BEROEPEN 

BEDRIJVEN 

 

 

MOUNT EVEREST 

∆ 70 m2
 

tot 70 personen 

- 32,70 euro/uur 

- 98,10 euro/halve dag 
(3u.) 

- 147,15 euro/hele dag 

(6u.) 

- 61 euro/uur 

- 183 euro/halve dag (3u.) 

- 275 euro/hele dag (6u.) 

 
 

MONT BLANC 

∆ 70 m2
 

tot 70 personen 

- 32,70 euro/uur 

- 98,10 euro/halve dag 
(3u.) 

- 147,15 euro/hele dag 
(6u.) 

- 61 euro/uur 

- 183 euro/halve dag (3u.) 

- 275 euro/hele dag (6u.) 

 
 

MATTERHORN 

∆ 26 m2
 

tot 12 personen 

- 27 euro/uur 

- 81 euro/halve dag (3u.) 

- 121,50 euro/hele dag 
(6u.) 

- 33 euro/uur 

- 99 euro/halve dag (3u.) 

- 149 euro/hele dag (6u.) 

 
 
 

LOUNGE RUIMTE DOWN 

∆ 25 m2
 

tot 12 personen 

- 27 euro/uur 

- 81 euro/halve dag (3u.) 

- 121,50 euro/hele dag 
(6u.) 

- 33 euro/uur 

- 99 euro/halve dag (3u.) 

- 149 euro/hele dag (6u.) 

 
 
 

LOUNGE RUIMTE UP 

∆ 20 m2
 

tot 10 personen 

- 27 euro/uur 

- 81 euro/halve dag (3u.) 

- 121,50 euro/hele dag 
(6u.) 

- 33 euro/uur 

- 99 euro/halve dag (3u.) 

- 149 euro/hele dag (6u.) 

 
 

TELEWERKEN 

∆ ruim bureau met zetel 

- 55 euro/dag 

- 165 euro/maand 
(één dag/week, vrij te kieizen) 



TOBE BUSINESS FORMULES 
formules zijn gebaseerd op minimum 10 deelnemers per formule (excl btw) 

 

 

 
 

FORMULE 
GEZONDHEID 

FORMULE 
GROEI 

FORMULE 
ONTWIKKELING 

 

 

Hier kom je lekker een dagje 
ontspannen, vergaderen en genieten 

van een gezonde lunch. 

Hier kom je samen een dagje 
vergaderen en genieten van een 

gezonde lunch. 

Laat je helemaal meenemen door een 
van onze workshops en geniet van een 

gezonde lunch. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

8.30u 

€66/pp  

8.30u 

€44/pp  

8.30u 

€110/pp 

aankomst en welkom 

• 

9.00u - 10.00u 

sport- of ontspanningssessie 

(bv. fitness, functional training, 
FightingFitBoxing, zelfverdediging, 
Tai Chi-Qi Gong, pilates, yoga, 

aerial, yoga, meditatie, mindfulness, 
emotioneel  lichaamswerk, massage) 

• 

10.30u - 12.30u 

vergadering 

(met koffie, thee, water 
en een versnapering) 

• 

12.30u - 14.00u 

gezonde lunch 

(basis lunch met mogelijkheid tot 
uitbreiding naar een luxe lunch) 

• 

14.00u - 16.00u 

vergadering 

(deze namiddag is standaard gratis 
mee aangeboden, maar moet niet 

genomen worden) 

aankomst en welkom 

• 

9.00u - 12.30u 

vergadering 

(met koffie, thee, water 
en een versnapering) 

• 

12.30u - 14.00u 

gezonde lunch 

(basis lunch met mogelijkheid tot 
uitbreiding naar een luxe lunch) 

• 

14.00u - 16.00u 

vergadering 

(deze namiddag is standaard gratis 
mee aangeboden, maar moet niet 

genomen worden) 

aankomst en welkom 

• 

9.00u - 12.00u 

workshop- of coachingssessie 

(bv. focus op het werk, talenten op 
het werk,a zelfzorg op de werkvloer, 
reduceren van stress en voorkomen 

van burn-out, mindfulness op 
de werkvloer, Fitting for succes, 
intimiteit/verhoudingen en relaties 

binnen een werkomgeving, 
slaaplessen, levensstijl als medicijn) 

• 

12.30u - 14.00u 

gezonde lunch 

(basis lunch met mogelijkheid tot 
uitbreiding naar een luxe lunch) 

• 

14.00u - 16.00u 

vergadering 

(deze namiddag is standaard gratis 
mee aangeboden, maar moet niet 

genomen worden) 

Meer info en inschrijvingen vind je terug via 

www.tobe-kempen.be/tobe-business-where-people-meet/ 

http://www.tobe-kempen.be/tobe-business-where-people-meet/
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