Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Stadshallen
Online aanvragen
De beschikbaarheid van deze zalen kunt u zelf bekijken via de knop "online
aanvragen".
Er kan tot 2 jaar ver gereserveerd worden (730 dagen). De dienst wordt
hierin niet meer geconsulteerd.
Gelieve steeds te vermelden welke dag u als op- of afbouw wenst. Opgelet! Het
(laten) leveren en ophalen van materiaal wordt gezien als deel van een opof afbouwdag. Aanwezigheid van de organisatie wordt gevraagd op deze
momenten.
Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2021.
Stadshallen
De Brugse Hallen en Belfort zijn beschermd monument en erkend als werelderfgoed.
Ondernemers en verenigingen kunnen gebruik maken van de historische hallezalen
voor tentoonstellingen, vergaderingen, recepties, banketten, congressen en
symposia.
Adres: Markt 7, 8000 Brugge
Jan Garemijnzaal

(volzet in 2020)
zaal voor tentoonstellingen
benedenverdieping Belfort.
oppervlak: open ruimte van 600 m²

capaciteit: maximum 400 personen
Hendrik Pickeryzaal

multifunctionele zaal (o.a. banketten, tentoonstellingen, congressen..)
eerste verdieping Belfort kant Hallestraat.
oppervlak: ongeveer 700 m²
capaciteit Pickery- en de Rodenbachzaal samen: maximum 600 personen
21 hoge receptietafels aanwezig voor de bovenzalen
Georges Rodenbachzaal

multifunctionele zaal (o.a. banketten, tentoonstellingen, congressen..)
eerste verdieping Belfort kant Wollestraat
oppervlak: ongeveer 630 m²
capaciteit Pickery- en de Rodenbachzaal samen: maximum 600 personen
21 hoge receptietafels aanwezig voor de bovenzalen
Joris Dumeryzaal

kleinere zaal, kan samen met Pickeryzaal en Rodenbachzaal gebruikt worden.
(enkel ter beschikking bij verhuur van een grote zaal)
geschikt voor secretariaat, persruimte, kleedruimte, VIP-ruimte
eerste verdieping Belfort
oppervlak: ongeveer 114 m²
Marcus Gerardszaal

kleinere zaal, kan samen met Pickeryzaal en Rodenbachzaal gebruikt
worden. (enkel ter beschikking bij verhuur van een grote zaal)
geschikt voor vergaderingen in kader van de activiteiten in de bovenzalen
tweede verdieping Belfort
oppervlak: 114 m²
Meebrengen

Meebrengen
Eventueel de nodige info over de activiteit die je wenst te organiseren in de zaal.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling (op afspraak)
Dienstverlening op afspraak wegens coronamaatregelen. Lees alle info op
www.brugge.be/coronavirus/nieuws/dienstverlening-hvdb Frank Van Ackerpromenade
2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 80 00
info@brugge.be

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Dienstverlening op afspraak wegens coronamaatregelen. Lees alle info op
www.brugge.be/coronavirus/nieuws/dienstverlening-hvdb Frank Van Ackerpromenade
2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

