
     Bysondere plek met ruimte voor
     professionele & persoonlijke ontwikkeling

Prijzen terbeschikkingstelling ‘t Hof bySONder 2020

Werkplekken CORONA-PROOF

• Cowerkplek 90 (30 m²) met 8 tot 10 zitplaatsen
• Cowerkplek 102 (70 m²) met 15 zitplaatsen

Werkformules

• Vlinderformule @ 1 halve dag €     15,00/ dag
• Keverformule @ 1 hele dag €     22,00/ dag
• Bijenformule @ flexibele werkplek per maand (10 werkdagen) €   150,00/ maand
• Mierenformule @ vaste werkplek per maand (22 werkdagen) €   250,00/ maand

Winkelplekken CORONA-PROOF

• Pop-up shop BySONder

Werkformules

• Eekhoorn-stand: 4 m² mobiele stand (2m² tafelopp) € 140,00/ maand
• Hamster-standhouder: 7 m² + berging fixed (3.5 m² tafeloppervlakte) € 225,00/ maand
• Bever-standhouder: 10 m² + berging fixed (6 m² tafeloppervlakte) € 350,00/ maand

Prijzen zijn vermeld exclusief BTW

Extra dienstverlening
• printer
• beamer ter beschikking
• water, koffie & thee
• WiFi
• fietsenparking
• nader te bepalen
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Beleefplekken – size 1

• Bar Bysonder (140 m²) met onthaal – toog - multifuncties
• Atelier 92 (120 m²) multi-inzetbare invulling

Beleefformule 1

• € 100 per dagdeel (€ 121,00 incl. BTW), hele dag € 190 (€ 229,9 incl. BTW)
• + € 5 pax per dagdeel voor water, fruitsap, koffie, thee en streekkoekjes (€ 6,05 incl. BTW)

Beleefplekken – size 2

• Evenementen @ Den Hangaar 102 (450 m²) - inclusief gebruik van Bar Bysonder

Beleefformule 2

• € 185 per dagdeel (€ 223,85 incl. BTW), hele dag € 345 (€ 417,45 incl. BTW)

De prijzen van de zalen worden bepaald per 
dagdeel. Er zijn drie dagdelen:

• voormiddag van 9 tot 13 uur
• namiddag van 14.00 tot 18.00 uur
• avond van 19.00 tot 23.00 uur

Bijkomende dienstverlening mogelijk:
• Terbeschikkingstelling bestek en servies
• Toogpersoneel voor events – prijs otk
• Voorziening van catering – onderling otk 

met geselecteerde bysondere 
leveranciers

Max aantal deelnemers (Bar Bysonder) = 35 deelnemers – 15 personen CORONA-proof
Max aantal deelnemers (Atelier) =  60 deelnemers – 20 personen CORONA-proof
Max aantal deelnemers (Den Hangaar 102) = 280 aanwezigen – 75 personen CORONA-proof
Zolang de renovatie niet vervolledigd is (eind 2020) wordt een korting op de prijs van de beleefplekken
gegeven – deze korting bedraagt - 35 % (voorjaar 2020 tot einde renovatiewerken):

• € 65,00 (€ 78,65 incl. BTW) -size 1- en € 120,00 (€ 145,20 incl. BTW) -size 2- per dagdeel
• € 123,50 (€ 149,44 incl. BTW) -size 1- en € 225,00 (€ 272,25 incl. BTW) -size 2- per hele dag

Het drankverbruik wordt afgerekend op basis van de prijslijst die op voorhand meegedeeld worden - 
Indien de organisatie geen drank wenst af te nemen, wordt een forfaitair bedrag aangerekend op 
basis van het maximum aantal aanwezigen met een gemiddeld verbruik van 3 consumpties.  Dit 
komt neer op € 150,00 voor beleefplekken Bar en Atelier92 en € 540,00 voor Den Hangaar102.
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Experimenteerplekken

• Loods 92 (270 m²) met materialenbib & werfketen
• Hangaar 102 (450 m²) met planten en houten vloer

Experimenteerformules

• Werk-keet klein @ eigen sleutel €   125,00/ maand
• Werk-keet groot @ eigen sleutel €   210,00/ maand
• Buitenruimte @ Loods92 €     5,00/ m² / maand
• Buitenruimte @ Hangaar102 €     5,00/ m² / maand

Prijzen zijn vermeld exclusief BTW

Bijkomende dienstverlening overeen te komen
• printer
• beamer ter beschikking
• water, koffie & thee
• WiFi
• fietsenparking
• nader te bepalen


