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Mini-Europe 
Het mooiste miniatuurpark van Europa dat een Europese dimensie aan uw evenement 

geeft. Het park ligt naast het beroemde Atomium. In Mini-Europe vindt u monumenten die 

tot in het kleinste detail op een schaal van 1/25 weergegeven worden. Zelfs op schaal zijn 

de monumenten zeer indrukwekkend; de Eiffeltoren, bijvoorbeeld, heeft een hoogte van 13 

meter en is hoger dan een gebouw van 3 verdiepingen! 

In deze unieke omgeving met gemakkelijke toegang en 

parkeergelegenheid kunnen wij u 100% exclusiviteit 

aanbieden in 3 verschillende zalen met uitzicht op het 

park. In de avond, na de reguliere openingstijden, kunt u 

zelfs genieten van het hele park in exclusiviteit. 

In totaal kunnen we maximaal 700 gasten verwelkomen in 

de zalen, als u een evenement wenst te organiseren voor 

meer gasten hebben wij ook mogelijkheden om extra 

tenten te bieden. Zodra de avond valt wordt het park 

verlicht door duizend en één lichtjes en bieden wij de 

mogelijkheid om exclusief vuurwerk te organiseren. 

Mini- Europa kan cocktail parties, personeelsfeesten, 

familiedagen, seminars, productpresentaties, enz. 

organiseren. 

 

Waarom uw evenement in Mini-Europe organiseren? 
 

- Europa is een zeer is een zeer actueel gespreksonderwerp. Het koppelen van uw 

boodschap aan dit thema kan de doeltreffendheid van uw communicatie alleen ten 

goede komen  

- Ontspanning: kiezen voor een sympathiek en gastvrij kader kan een grotere 

openheid van uw genodigden opwekken 

- Het personaliseren van het park in uw kleuren en het versieren ervan voor de duur 

van uw evenement, betekent een visuele versterking van uw aanwezigheid 

- De centrale ligging in België evenals de makkelijke bereikbaarheid via de Ring rond 

Brussel 

- De parking: Mini-Europe ligt vlakbij het tentoonstellingspark van Brussel. Dit 

complex beschikt over een indrukwekkende parkinginfrastructuur die alle 

parkeerproblemen oplost. 
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Inleiding 

Het park  

Europa... een thema dat nog steeds actueel is; de sleutel voor het slagen van uw 
evenement!  
Maak gebruik van het prestigieuze kader en laat uw verbeelding de vrije loop. 
Personaliseer het park Mini-Europe met uw kleuren en publiciteit (vlaggen, spandoeken, 
displays...). Meer nog, door een avondactiviteit te organiseren biedt u aan uw gasten de 
kans om dit unieke kader te leren kennen onder de feeërieke sfeer van duizend en één 
lichtjes. Het bezoek aan het park kan op eigen tempo, of begeleid door gidsen. De catalogus 
(beschikbaar in 11 talen) is uw trouwe metgezel bij het bezoek. Europa doorkruisen in Mini-
Europe duurt slechts 100 minuten. Een vuurwerk creëert de nodige magische sfeer om van 
uw evenement iets onvergetelijk te maken  
 

De infrastructuur  

Zalen  

De infrastructuur bestaat uit 4 zalen die een totale oppervlakte vertegenwoordigen van 
835m², en een maximale capaciteit van ± 500 personen (zittend) en 1.000 personen 
(staand). Zo goed als alle zalen staan in directe verbinding met elkaar en zijn uitgerust met 
stoelen en tafels in functie van uw behoeften.  
Uitrusting  

De audiovisuele uitrusting bestaat uit een T.V., een beamer, een video, een DVD-speler, een 
overhead- en diaprojector, een flipchart en een geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek. 
Hierop wordt, indien gewenst, een draadloze microfoon bevestigd.  
Decoratie  

De decoratiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid en kunnen aangepast worden in functie van 
het doel en het niveau van uw evenement.  
Parkeergelegenheid  

Parking T van Brussels Expo is op minder dan 5min. wandelafstand van Mini-Europe. 
Plaatsen zijn betalend (€10 per wagen), maar kunnen op voorhand gereserveerd worden.  
 

De cateringmogelijkheden  

Mini-Europe heeft een eigen traiteurdienst die voldoet aan al uw specifieke eisen en die u 
verschillende cateringformules voorstelt. Probeert u ook eens voor te stellen hoe uw 
genodigden in de winter een vuurwerk bewonderen vanop het terras met een glas 
glühwein in de hand of hoe zij in de zomer een exotisch avondfeest vieren rond een 
barbecue.  

 

De animatie  
Mini-Europe kan verschillende alternatieven aanbieden betreffende de animatie gedurende 

het evenement; muzikanten, interactieve animatie, een spetterend vuurwerk,… 
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Referenties per type evenement 
P.R.-cocktail met buffet 

De Standaard, Europees Parlement (P.P.E.), Jupiler, Renault, Volkswagen, Novo Nordisk, 

Belgacom, Touring, TMAB, D’Ieteren, Roularta Media Group, Stepstone, Schindler, Wasco-

Centratec 

 

Persconferentie 

Europees Parlement, Urbain en Chabert, VTM, PSG, De Speelgoedbeurs, Pecotex, Special 

Olympics, Uitgeverij de Standaard 

 

Diner 

Koninklijke Belgische Vereniging van Verzekeraars, Lions Club, Janssens Pharmaceutica, 

Procter & Gamble, Schneider, Deutsche Bank, Nationale Bank van België, Generali, Fintro, 

Media Markt, Mitsui & Co, Straumann, EFA (Europese Federatie Rijscholen), Deloitte 

 

Radio- en televisieopnames 

Télé Bruxelles "Week-end compris", Tele Kwinto, VRT “Vlaanderen Vakantieland”, VRT 

“1000 Zonnen & Garnalen”, VRT “Man Bijt Hond”, VRT “Thuis”, CANVAS “Weg met de 

Soete” , VTM “Aspe” 

 

Personeelsfeest 

Coca-Cola, DHL, Ericsson, Elly Lili, Eurocard Mastercard, Nationale Loterij, Mercedes Europa, 

Sandoz, Tupperware, UAB, Worldwide Express, Axus, Bull, Hilton Brussels,C&A, Siemens, 

Randstad, Flanders Investment & Trade, Club nv, Hilton Hotel, Hotel Amigo, Air France KLM, 

Adhesia, Moore Stephens Verschelden, Swissport 

 

Klantendag of Family-Day 

Coca-Cola, Fiat, La Libre Belgique, Thomas Cook, Jetair, MSD, Electrabel, Centric, Child 

Focus, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Health Care Interim, Belgian Post International, 

Epacar NV, Exxon Mobil, Ikea, Dexia (Belfius), Rekenhof, Adminfo (Europese Commissie), 

 

Productlancering 

Belgacom-Proximus, Brouwerij Leffe, Côte d'Or, Kritak, Lexus, Martini, Philips Whirlpool, 

Philips, Sony Belgium, Van Havere (Rosières), Thomas Cook Belgium 

 

Seminarie 

Belgacom, Iglo Ola, Kodak Belgium, Upjohn, Vulga, Leroy Merlin, Solvay, Proximus, 

GlaxoSmithKline, TMAB, McAfee, Pollux, E-Twinning, Agoria 

 

Sinterklaas- of Kerstfeest 

Interpartner Assistance, Gemeente Evere, Lilly, FNAC, Schering Plough, Pfizer, CIT Blaton 
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De zalen 

Zaalconfiguratie: capaciteit in aantal personen 
 

Zaal/Capaciteit Seminarie/ 
Conferentie 

Cocktail Diner of zittend 
buffet 

Oppervlakte 
(m²) 

Restaurant - 300 200 250 

Overdekt terras - 250 160 185 

Delors* 80 100 65 90 

Spirit of Europe - 200 - 300 

* De Delors-zaal beschikt tevens over een niet-overdekt terras van 175m² met zicht op het park. 

 

Opmerkingen 

 

• Het restaurant en het overdekt terras bevinden zich op het gelijkvloers met uitzicht 
op het park  

• Het restaurant en de Delors-zaal zijn de enige verwarmde zalen. Uiteraard kunnen 
alle zalen voorzien worden van bijkomende verlichting en verwarming.  

• Tijdens de openingsuren kan enkel de Delors-zaal in exclusiviteit aangeboden 
worden. Naarmate de grootte van het evenement, kunnen de andere zalen (mits 
akkoord) ook in exclusiviteit aangeboden worden tijdens de openingsuren (niet 
geldig voor het park)  

• Mits het plaatsen van bijkomende tenten, kan een bijkomende oppervlakte van 
370m² gecreëerd worden (350 personen zittend of 550 personen staand). Dit vergt 
bijkomende kosten (basisstructuur, houten vloer + tapijt, verlichting, verwarming, … 
- op aanvraag).  

• Sinds mei 2003 beschikken we over een unieke expositie ‘Spirit of Europe’. Deze 
interactieve, leerrijke en ludieke locatie kan ook voor uw feestjes gebruikt worden.  
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Tarieven 

Het park 

Prijzen kassa (incl. 6% BTW) 

 

Type Individueel Groep (min. 20p.) 

Volwassene € 17,30 € 14,30 

Kind < 12 jaar € 12,30 € 8,40 

Kind < 1m15 Gratis € 6,30 

 

Voorverkoop kaarten (excl. 6% BTW) 

 

Aantal  Kind < 12 jaar Volwassene 

Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW 

20 – 250 € 10,20 € 9,62 € 14,30 € 13,49 

251 – 500 € 10,20 € 9,62 € 12,90 € 12,17 

501 – 1000 € 10,20 € 9,62 € 12,20 € 11,51 

1001- 2000 € 9,70 € 9,15 € 11,450 € 10,80 

2001 – 5000 € 9,20 € 8,68 € 10,75 € 10,14 

>5001 € 8,70 € 8,21 € 10,00 € 9,43 

 

Voor evenementen van 1 dag zijn deze tarieven niet van toepassing.  
 
Avondbezoek zonder zaalverhuur - buiten openingsuren (excl. BTW)  

 

Forfaitair bedrag:  € 1.695 

Aantal personen inbegrepen:  85 personen 

Bijkomende personen:  € 13,49/persoon 

Max. duur bezoek:  2 uur 

Prijs geleid bezoek (optioneel):  € 70,25 per groep (max. 25 personen) 

Exclusiviteit mogelijk 
 

Joint-Promotion 

De waarde van de korting is afhankelijk van verschillende criteria zoals zichtbaarheid, 
periode, spreiding en oplage.  
Voorstel op aanvraag  
 

 

Jaarlijkse sluiting tussen begin januari en midden maart 
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De infrastructuur (excl. 21% BTW) 
 

Zaal Prijs Inbegrepen ingangen 

Restaurant € 2.570 150 

Overdekt terras € 2.570 150 

Restaurant + overdekt 
terras 

€ 3.980 230 

Delors   € 1.490* 88 

Spirit of Europe € 2.200 125 

*Supplement van € 250 voor de permanentie van een technici van Mini-Europe, indien 

vereist voor type evenement. 

Bijkomende ingangen worden gefactureerd aan € 13,49/volwassene en € 9,62/kind (< 12 

jaar) [excl. 6% BTW]. 

 

Opmerkingen:  

• Mini-Europe kan tijdens de openingsuren geen exclusiviteit van het park 
garanderen, wel geniet u van exclusiviteit op de zaal die u huurt.  

• Indien het evenement plaatsvindt buiten de openingstijden, zal een forfait van €100 
voor een hostess aan de toegangscontrole worden toegevoegd aan de huurprijs. 

• Een forfait van € 250/uur wordt na 2u ‘s morgens bij de huur van de zaal geteld.  
 

Restauratie  

• Indien u gebruik wilt maken van onze traiteur, nodigen wij u uit om naar onze 
verschillende cateringformules te vragen; recepties, buffetten, walking dinner, enz. 

• Indien u liever gebruik maakt van uw eigen traiteur, vragen wij een kurkrecht van  
€ 8/persoon. 

 

De animatie: (prijzen excl. BTW)  

De prijzen fluctueren sterk in functie van de reputatie van de artiesten. Enkele richtlijnen:  

• een tafelgoochelaar of een karikaturist: € 450  

• een kwaliteitsvuurwerk (+/-7 min.): € 3.500  

• muziekgroep: € 750  
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Restauratie formules (overdag) 

 
• Onthaal of koffiepauze (€ 5,50 /persoon)  

o Koffie, thee, chocolademelk  
Fruitsap  
2 stukken cake/persoon.  
 

• Ontbijt (€ 8,30 /persoon)  
o Koffie, thee, chocolademelk  

2 koffiekoeken/persoon  
Koekjes à volonté  
Fruitsap  
 

• Tussendoortjes  
o Plateau Wraps: €2,00/kleine wrap 

Diverse wraps naar wens, met groenten en sauzen naar keus! 
o Plateau Prestige: €2,40/kleine wrap 

Assortiment van mini-broodjes. Advies: 3 gegarneerde broodjes/persoon 
(of 5 gegarneerde broodjes/persoon voor grote eters). 

o Plateau Classic: €2,00/mini broodje 
Gevuld met een assortiment van vlees (foie gras mousse, Parmaham, 
gekookte ham, chorizo en rundscarpaccio, belegd met rauwe groeten) 

o Verrassingsbrood (€90/brood)  
50 mini zachte- of driehoeken broodjes. 
3 opties beschikbaar: 
Vis formule: 
Gevuld met een selectie van vis (gerookte zalm, garnalen, tonijn sushimi, 
palingcrème en garnaalsalade, belegd met rauwe groenten). 
Charcuterie formule: 
Gevuld met een assortiment van vlees (foie gras mousse, Parmaham, 
gekookte ham, chorizo en rundscarpaccio, belegd met rauwe groeten) 
Mix formule: 
Mini zachte- of driehoeken broodjes met de 10 voorgestelde assortimenten. 
 

• Drankenforfait (€6,50/persoon per uur – max 2u)  
o Drankenforfait voor bij de sandwiches en het verrassingsbrood.  

Water, rode en witte wijn, rosé, pils, fruitsap, softdrinks à volonté tijdens de  

maaltijd. 

 

Prijzen exclusief BTW en diensten 
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Formules via traiteur (overdag of ’s avonds) 

      
• Sandwiches lunch 

• Brunch 

• Cocktailformule (2 uur)            

• Tussendoortje (niet gevolgd door een maaltijd)        

• De buffetten  
o Koud buffet ‘Eveil des Sens’:         
o Buffet ‘grillades et tentations gourmandes’    
o Koud en warm buffet:           
o Thema buffet ‘Les Voyages’ (koud en warm)     
o Thema buffet ‘Les Tendances’         
o Koud Europees buffet:           
o Koud en warm Europees Buffet       
o Buffet van de tien Belgische provincies:       

• Diner (aan tafel geserveerd)          

• Familiaal barbecue buffet   
       

 
Catering dossier en tarieven op aanvraag. 
 

 
➢ Andere formules mogelijk in onderling overleg.  
➢ Alle formules hebben een duur van 3u en bevatten een welkom drink van 1/2u.  
➢ Dranken tijdens de maaltijd zijn inbegrepen in de verschillende formules  

Na deze periode kan overgeschakeld worden naar een ‘open bar’ (op aanvraag)  
 

 

 


