


Quar tier Papier is een unieke evenementenlocatie in het 

har t je van Zaventem. De locatie vormt het industr iële decor 

voor elk evenement, op een steenworp van onze hoofdstad, 

Brussel. Het industr iële gebouw biedt met zijn ruim 800 

m2 oppervlakte een capacitei t tot 400 personen in diverse 

zalen, verspreid over vij f verdiepingen waardoor verschil -

lende opstel l ingen en programma’s mogelijk zijn. Dit maakt 

de locatie ui termate geschikt voor al le bedrij fsevenementen, 

beurzen, persevenementen en (inter)nationale congressen & 

meetings. We denken graag met u mee om samen tot de 

per fecte formule te komen. Verras uw klanten, personeel of 

relaties en pak uit met Quar tier Papier als uw evenementen-

locatie!

WIE ZIJN WIJ?

EVENTS

MEETINGS

SEMINARS



Quar tier Papier heeft zijn naam niet gestolen. Het industr iële gebouw deed vroeger dienst als papiermolen fabriek in de 19e eeuw, genaamd ‘Papeterie de Saventhem’. 

Het was één van de meest prominente fabrieken in de streek en was gespecialiseerd in krantenpapier. Tijdens het interbellum daalde de papierindustr ie sterk in waarde 

en verloor de fabriek een groot deel van haar klanten. Vele jaren later werd het oude fabrieksgebouw omgebouwd tot een levendig complex waarin de kantoren van de 

nationale televisiezenders VIER en VIJFtv gevestigd waren. Na elf jaar maakten de televisiekanalen van SBS Belgium plaats voor een nieuw doel; Quar tier Papier.

EEN BEETJE GESCHIEDENIS



UW EVENEMENT VALT NIET ONDER ÉÉN VAN DEZE CATEGORIEËN?
Aarzel niet om contact op te nemen. We kijken graag of we u en uw gasten kunnen verwelkomen.

Als u op zoek bent naar een locatie om uw bedrij fsevenement 
te organiseren, dan zorgt Quar tier Papier voor de juiste 
sfeer voor u en uw personeel. Dankzij de diverse zalen 
combinaties, kan elk type bedrij fsfeest mogeli jk gemaakt 
worden en kan er steeds op maat gewerkt worden.

BEDRIJFSEVENT

Het opzetten van een persevenement kan vaak stress met zich 
meebrengen, terwij l u zich enkel wil t focussen op een goede 
indruk maken. Het kiezen van de juiste locatie betekent dan 
ook meteen de juiste toon zetten. Quar tier Papier creëer t een 
professionele, doch aangename sfeer voor al le aanwezigen.

PERSEVENT

Onze locatie laat verschil lende opstel l ingen toe zodat u uw producten kunt plaatsen en organiseren zoals u wenst. 
We werken graag samen met u een programma uit om uw diensten en producten alle eer aan te doen.

We creëerden 3 volledig gedecoreerde streaming en opname sett ings in een professionele 270° studio met kwali tatieve audio 
visuele integraties. In deze set -up kan u snel een high quali ty online event, webinar of opname realiseren tegen interessante prijzen.

BEURS-  & PRODUCTL ANCERING

ONLINE EVENT STUDIO

In Quar tier Papier kan u rekenen op een onberispeli jke 
ser vice voor al uw professionele meetings en congressen, 
zodat u zorgeloos kunt vergaderen. WiFi is steeds 
voorhanden en toegankeli jk voor al le aanwezigen. De 
vergaderruimtes kunnen ingericht worden naar uw wens 
en zijn voorzien van de meest recente technologieën en 
presentatiesystemen. Onze mult i functionele zalen zorgen 
meteen voor een inspirerende sett ing en maken instant een 
spectaculaire indruk op de genodigden. Als kers op de taar t 
maakt de centrale l igging nabij al le grote invalswegen uw 
meeting of congres vlot bereikbaar voor uw nationale en 
internationale gasten.

VERGADERING & 
CONGRES



ONZE ZALEN

EVENTZALEN -  VERGADERZALEN -  STUDIO’S
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VERGADERZALEN

MIRAGE -  S IENA -  SATURN -  AQUAREL

Indien u enkel de vergaderzalen wenst te boeken, sturen wij u met veel plezier onze seminariepakketten toe.
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ONLINE EVENT STUDIO

AANTREKKELIJK AANBOD?

De Online Event Streaming Studio is een totaaloplossing voor al uw online projecten. Samen met onze technische 

par tner Blue Moon creëerden we 3 volledig gedecoreerde streaming & opname sett ings in een professionele 270° 

studio voorzien van hoog kwali tatieve audio visuele integraties. 

Een combinatie die u al le kansen biedt om veil ig een kwali tatief hoogstaand online evenement, webinar of 

opname op te zetten tegen betaalbare prijzen.

PERFECTE LOCATIE IN ZAVENTEM!

Onze locatie is het industr iële decor voor elke gelegenheid en op een steenworp van onze hoofdstad Brussel 

gelegen. De ruime studio (135m2) maakt deel ui t van het industr iële gebouw met 5 inspirerende evenementen 

verdiepingen waar social distancing ten allen t i jde gegarandeerd kan worden. Bovendien worden alle ruimtes en 

materialen constant gedesinfecteerd volgens de huidige veil igheidsmaatregelen

OUR SERVICE?

• Uitgebreid pakket studio belichting (key / fil l / backlight)

• 2 x pan / til t / zoom- camera’s voor een dynamische opname

• 2 x professionele opname microfoons (lavaliers of headsets)

• 4 x video - LED - schermen voor doortastende inhoud of 

presentaties

• Professionele platforms voor live-streaming

• Aangepaste titels, Q&A, polling ...

• Integratie van externe gastsprekers in uw show

• Zaalhuur met benodigde faciliteiten:

• Ontvangstruimte

• Make-up room

• Wifi

• Parking

https://vimeo.com/502485399


STUDIO 1



FACIL ITE ITEN

MEUBIL AIR -  SANITAIR 
VESTIAIRE -  KEUKEN 



MEUBIL AIR

Quar tier Papier is een gemeubelde 

evenementenlocatie, waar het styl ish meubilair 

steeds inbegrepen is in de prijs. De st i j l van de 

inrichting kan omschreven worden als natuurl i jke 

houtt inten met zwar te accenten. De zalen kunnen 

echter steeds ingericht worden naargelang uw 

voorkeur, concept of event.

SANITAIR

Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig op elke 

verdieping en zijn toegankeli jk voor andersvaliden. 



VESTIAIRE KEUKEN

De ingerichte vestiaire (18m2) beschikt standaard 

over een mobiele desk en 8 vestiaire rekken met 

200 kledinghangers voorzien van genummerde tickets. 

Deze vestiaire wordt niet bewaakt (op eigen risico). 

Een hostess kan eventueel bijgeboekt worden. 

Afhankeli jk van het aantal gasten kan hier ook klein 

materiaal gestockeerd worden.

Er is een keuken aanwezig (45m2) voorzien van RVS tafels, spoelbak met verlek en steamer. Aanslui tend is er een afruim/

débarras zone van 20 m2. Zowel de keuken als de afruim/débarras zone zijn enkel te gebruiken door een van onze vaste 

cateraars. 



PARTNERS

CATERING -  TECHNIEK



CATERING

Quar tier Papier werkt met een exclusief netwerk van cateraars. De opties kunnen aangepast worden naargelang 

het thema, budget of de gelegenheid. De chefs zorgen voor een persoonli jke toets en houden steeds rekening met 

vegetarische alternatieven, glutenvri j, halal en allergieën. De catering kan in verschil lende vormen komen zoals 

walking dinner, een buf fet of bediening aan tafel. Zelfs street food is mogelijk! Als u graag meer informatie wenst over 

het aanbod van de cateraars, gelieve rechtstreeks met hen contact op te nemen. Ze horen graag uw wensen en zul len 

u vri jbli jvend een voorstel ui twerken op maat. 

Catering uitkoop is niet mogelijk.

Voor meetings en seminaries werken wij samen met Le Pain Quotidien. 

SIR. CATERING
TIM NOWÉ

T 0032 (0)473 53 21 70
MAIL@SIRCATERING.BE

WITLOF 
FILIP FRANSEN

T 0032 (0)484 82 94 25
SALES@WITLOF.BRUSSELS 

GREAT TRAITEUR
FRÉDÉRIC D’OULTREMONT
T 0032 (0)497 10 98 64
INFO@GREAT-TRAITEUR.BE 

EATING POINT
ANAÏS DEMETS

T 0032 (0)471 95 74 19
ANAIS@EATINGPOINT.BE

J&M
STEVEN DECOCK 

T  0032 (0)475 95 56 10
STEVEN.DECOCK@JMCATERING.BE 

THE BOXY’S
KRISTOF BOXY

T 0032 (0)9 385 87 33
INFO@BOXYS.BE

BIORGANIC FACTORY
MARC MATHOT

T 0032 (0)2 649 57 52
MARC@BIORGANICFACTORY.BE



TECHNIEK
Voor het gebruik van de technische infrastructuur werken wij samen met onze vaste par tner Blue Moon.

Het basispakket techniek, reeds aanwezig in de locatie, kan u downloaden via onze website (www.quar tierpapier.be).

In het basispakket zi t géén technieker inbegrepen.

Blue Moon - Maxim Delrue
T: +32(0)3 454 33 35

M: +32 (0)476 99 87 88
maxim@bluemoon.be



PERSONEEL

Verplicht van star t opbouw tot einde afbouw:

- 1 zaalregisseur (verplicht van opbouw tot einde van afbouw)

- 1 bewakingsagent (verplicht voor 9u00 en na 18u00 - minimum 4 uur)

- 1 toi letverantwoordeli jke (verplicht vanaf 100 genodigden - minimum 4 uur)

SCHOONMAAK

-  Voor het evenement (op aanvraag)

- Na het evenement (verplicht)

NUTSVOORZIENINGEN

-  De kosten voor water, elektr ici tei t en verwarming / airco 

worden vastgesteld via nacalculatie

DE ONDERSTAANDE DIENSTEN KUNNEN OPTIONEEL BIJGEBOEKT WORDEN:

-  Een hosting team, inclusief standaard kledij 

- Parkingboys

- Een f l ipchar t met papierrol

- Extra meubilair

- Hygiëne manager

DIENSTEN



Belangrijk: Gelieve uw GPS niet te volgen maar gebruik WAZE of volg onder-

staande routebeschrijving.

Volg richting Brussel luchthaven en neem afslag 3 Zaventem-Centrum. Neem de vierde 

afslag op de rotonde richting A201 en sla onmiddell i jk rechtsaf richting Leonardo Da Vin-

ci laan. Neem vervolgens de tweede afslag op de rotonde en sla onmiddell i jk l inksaf op 

de Diegemstraat. Als u deze weg vervolgt, komt u uit op de Fabriekstraat. U kan Quar tier 

Papier terugvinden aan de rechterzijde.

ROUTE-  EN PARKINGPL AN

QUARTIER PAPIER
FABRIEKSTRAAT 55 -59

1930 ZAVENTEM



OPENBAAR VERVOER

Hoe u zich ook verplaatst, Quar tier Papier is ideaal 

gelegen voor u en al uw gasten.

MET DE AUTO

Quar tier papier is gelegen langs de Brusselse Ring, vlakbij 

de E40 en E19. Er is een ruime parking aan het gebouw 

voor 95 auto’s.

MET HET OPENBAAR VERVOER

Voor de mensen die met het openbaar ver voer komen, 

is er een bushalte op 150 meter van Quar tier Papier 

met verschil lende verbindingen via busli jn 272 (Brussel 

- Zaventem - Geel) en busli jn 222 (Station - Rood). Het 

treinstation van Zaventem ligt op 800 meter.

MET HET VLIEGTUIG

Brussels Airpor t is gelegen op 1,2 km van Quar tier Papier 

en is dus slechts 5 minuten verwijderd per taxi.
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