Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



The Box Brugge

op zoek naar een plug & play handelspand in Brugge om uw winkelconcept te testen?

Projectpartners
Brugge, Stebo vzw, Genk, Mechelen, Gent en Turnhout
Doel
Samen met Stebo vzw en de steden Genk, Gent, Mechelen en Turnhout, sloeg de stad
Brugge de handen in elkaar om het EFRO-project ‘The Box Vlaanderen’ uit te
werken. The Box Brugge komt er in navolging van The Box Genk en The Box Gent en
wordt zo één van de 5 locaties van The Box Vlaanderen. De dienst Economie van de
stad Brugge is verantwoordelijk voor het project in Brugge.
The Box Brugge is centraal gelegen in de Poortersloge, Academiestraat 14, Brugge.

Ondernemers kunnen het pand voor een weekend, een week of 1 tot maximaal 3
maanden in gebruik nemen. The Box laat hen toe hun concept en producten af te
toetsen.
In de gebruiksprijs voor de ruimte zijn de vaste kosten zoals elektriciteit, internet,
verwarming, bancontact, verzekeringen en alle nodige vergunningen inbegrepen. Ook
modulair meubilair is voorzien, evenals extra promotie via The Box Vlaanderen. In een
mum van tijd tovert elke creatieve startup deze ‘doos’ om tot zijn/haar
gepersonaliseerde winkel!
Heb je interesse om gebruik te maken van The Box Brugge? Neem dan contact op
met thebox@republiekbrugge.be
Meer informatie over het project via werkenondernemen@brugge.be of hier.
Meer informatie over Stebo hier.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling (op afspraak)
Aangepaste dienstverlening wegens corona. Kom enkel voor het meest noodzakelijke
en maak eerst afspraak via 050 44 8000 Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
8000 Brugge
T 050 44 80 00
info@brugge.be

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling 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

