
 
COVID  
MAATREGELEN



Het Residence Palace - Internationaal 
Perscentrum werd volledig ingericht om 
optimaal te voldoen aan alle Covid voorschriften. 

Alle nodige voorzieningen zijn getroffen om 
uw evenementen te kunnen organiseren met 
het grootste respect voor de gezondheids- en 
veiligheidsregels. 

Welkom terug!



Veiligheidsmaatregelen in het Residence Palace

Ingangen
Alle bezoekers die het Residence Palace - Internationaal 
Perscentrum binnenkomen moeten:

Circulatie
Het Residence Palace - Internationaal Perscentrum heeft 
het verkeer van mensen in het gebouw gereorganiseerd 
om ieders veiligheid te garanderen. Bewegwijzering en 
stickers leiden u door het gebouw, met respect voor de 
social distancing.

Naleving van de social distancing van 1,50 m
We hebben de capaciteit van onze zalen aangepast om te 
voldoen aan de social-distancingrichtlijnen, zie p.5-6.

Een mondmasker dragen (in overeenstemming met de 
maatregelen van de Belgische federale regering) 
 
De handen ontsmetten met ontsmettende handgel 
(beschikbaar aan alle ingangen)

Online vergaderingen of hybride evenementen
Onze audiovisuele en technische partner Videohouse kan 
u helpen om uw evenementen om te zetten in hybride 
of digitale evenementen. Onze ruime vergaderzalen 
zijn aangepast aan alle veiligheidsvoorschriften en zijn 
volledig uitgerust voor conferenties op afstand. 
 
Het Residence Palace - Internationaal Perscentrum 
biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor de live 
uitzending van uw conferenties op uw website, YouTube-
kanaal, Facebookpagina, ...

Catering
Onze cateringpartner, Choux de Bruxelles, staat klaar 
om u te bedienen, met inachtneming van de geldende 
veiligheidsvoorschriften.

Zij hebben hun diensten aangepast en stellen food boxes 
voor. U kan deze originele food boxes bestellen voor een 
livestream evenement voor u en uw collega’s. Er is keuze 
uit ontbijt, brunch, lunch, aperotime en dinner boxes.



Verkeersplan 

Enkel ingang 
 
Enkel uitgang 
 
Enkel 
evenementeningang 
 
Handgel 

Onze receptie is  
uitgerust met plexiglas. 
 

Onze liften mogen 
momenteel door één 
persoon tegelijk worden 
gebruikt.

Salon

Restaurant



Aangepaste capaciteit

Restaurant



Aangepaste capaciteit

Rooms Dimensions Capacity

Polak 21 12 4,5 250    28+5 - - - - -

Maelbeek 13,7 5,8 4 79,5 15+2 15+2 12+2 12 - - 

Passage 13,7 5,3 4 72,5 15+2 15+2 12+2 - - 

Rooftop terrace 45 14 - 630 - - - - - 

Patio 17,3 20  6 346 - - - - - 

Salon 9,9  5,3  4,2  52,5 12+2 12+2 10+2 10 

Club 8,7 5,5 3,5 46,5 - - - 8+2 - -

Restaurant (full) 21  12,5 4,5 262,5 - - - -

Restaurant (half) 10,5 12,5 4,5 131,2 - 
Magritte 9,1 5 2,8 46 - - - - - 

Broodthaers 8,6 3,6 2,8 31,5 - - - - - 

Price list (Depends on the duration of occupation of the room and the type of event)

Polak* 992€

Maelbeek 372€

Passage 248€

Rooftop terrace 992€

Patio 992€

Salon 248€

Club 248€

Restaurant (full) 992€

Restaurant (half) 248€

Magritte or Ensor 150€

Broodthaers 100€

Videowall 200€

Interpretation booth 62€

Beamer 62€

Computer 65€

Wireless Microphone 48,50€

Flip chart 7,50€

Telephone line, internet 
connection, data 
transmission line 20€

Ball pen and notebook 0,75€ 

Photocopies 0,08€ 

Rooms (Half day) Technical Material (Half day)

Length
(m)

Theatre Classroom U-shape Board Dinner Cocktail

Width
(m)

Height
(m)

Surface
(m2)

*  Standard fee for an audio technician in the Polak room: 250€/Half day 

Technical services exclusively by our partner Videohouse - Catering services exclusively by  

our partner Choux de Bruxelles - Other services on demand

10 

Ensor 9,1 5 2,8 46 - - - 8+2 - - 

6+2 

6+2 

- 

- 

- 

- 

-
- 

-

- - - -
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Wilt u een kijkje komen nemen om te zien hoe we de 
regels hebben geïmplementeerd? 

02 235 21 11 
info@residencepalace.be 

Wilt u meer weten over hybride/virtuele evenementen? 

02 235 21 55 
videohouse@residencepalace.be 

Graag tot ziens!


