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DE EVENT SECTOR



WELKOM BIJ CARRÉ B2B!
CARRÉ B2B is een multifunctionele venue op de verbindingsas tussen Brussel en Antwerpen, een 
icoon in de event sector. Met CARRÉ B2B biedt het ervaren event-team van JSE GROUP een 
veelzijdige evenementenhal die volledig moduleerbaar is naar de wensen van elke klant.

ALLES IS MOGELIJK

UW EVENT
IN CARRÉ B2B
SUCCES VERZEKERD
Met CARRÉ B2B kiest u voor een iconische locatie voor uw event. CARRÉ B2B is een veelzijdige 
event venue ongetwijfeld de juiste keuze voor een brede waaier van corporate events of 
privé-evenementen, zoals bedrijfs- en personeelsfeesten, persvoorstellingen en productlancerin-
gen, walking & seated dinners, seminaries en modeshows. Onze locatie is als het ware een venue 
die moduleerbaar en flexibel kan worden ingedeeld om zo het perfecte droomdecor te creëren 
voor een succesvol evenement. Ons professionele en ervaren event-team biedt dan ook de volle-
dige ondersteuning tijdens zowel voorbereidingen, het event zelf, als de praktische afhandeling 
achteraf.

Een venue
voorzien van alle top-notch
hi-tech-faciliteiten, die volgens eender
welk thema kan worden aangekleed.

Bij Carré b2B kan u terecht voor een gezellige privé get-together van een honderdtal genodigden 
of een event van duizend deelnemers voor personeelsfeesten, productvoorstellingen, walking & 
seated dinners, bedrijfsfeesten of... waarom geen modeshow? Carré B2B is vlot bereikbaar langs de 
A12 tussen Antwerpen en Brussel met meer dan voldoende gratis parkeermogelijkheden vlakbij de 
locatie.



Een icoon in de eventsector, in de volksmond ook wel ‘DE CARRÉ’. Het gebouw deed dients als 
het Côte d’Or - paviljoen op de Expo 58 in Brussel. Na de Expo werd het verkocht en afgebroken. 
Daarna werd het opnieuw gebouwd op de huidige locatie langs de A12 tussen Antwerpen en 
Brussel, waar het lang gebruikt werd als baancafé Castel.

Uitgegroeid tot een unieke eventlocatie met meer dan voldoende gratis parkeerplaatsen vlakbij 
de locatie, staat CARRÉ B2B sterker dan ooit. Ook alles van technische faciliteiten tot 
entertainment is in house.

MOGELIJKHEDEN

EVENEMENTENHAL IN UNIEK GEBOUW

Met jarenlange ervaring in de eventsector staan we ter uw beschikking om uw 
evenement te begeleiden tot in de kleinste details, en dit van A tot Z! Bovendien heeft u 
steeds dezelfde contactpersoon om uw zorgen uit handen te nemen van alle 
organisatorische beslommeringen. Samen met u worden het verloop van uw evenement 
en uw extra wensen besproken. Dankzij onze professionele en klantgerichte aanpak 
waarbogen wij u een vlotte samenwerking... Tailormade!

WIE IS CARRÉ B2B?

· Personeelsfeesten
· Bedrijfsfeesten
· Dinners

· Productlanceringen
· Modeshows
· Seminaries & presentaties

· Evenement op maat



TRANSIT ZONE

De Transit Zone kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. We hebben standaard 2 grote incheckbalies waar de gasten zich kunnen registreren alvorens ze verder 
wandelen naar de vestiaire. 

De ruimte leent zich ideaal als ontvangstruimte, uitbreiding van de Main Room, rode loper moment,…



ZAAL: MAINROOM

GELIJKVLOERS MEZZANINE

De Main Room op het gelijkvloers is de grootste ruimte met tal van mogelijkheden en 
unieke sferen. 

Dankzij het modulairbare concept is ze geschikt voor zowel kleine als grote groepen.  

CAPACITEIT

Receptie/walking dinner: 800
Seated dinner: 100
Theater: 250  

Uw event dynamisch maken? 
Laat uw gasten de hele locatie ontdekken en maak gebruik van de mezzanine. 

Bovendien geeft de Mezzanine overzicht over de Main Room. Ideaal voor gasten die 
alles liever vanop een afstandje beleven.



ZAAL: KLEINE ZAAL ZAAL: BISTRO

Grenzend aan de Mezzanine ligt de Kleine Zaal, volledig uitgerust met het nodige comfort om ze als 
extra ruimte in te zetten tijdens uw event of te betrekken bij de Main Room. 

CAPACITEIT

Receptie/walking dinner: 100
Theater: 50  

Zwart met wit geblokte vloer, de typische tafels en met rood overtrokken zetels. 

Als u de Bistro binnenwandelt waant u zich onmiddellijk in een American Diner. 
Ideaal als extra ruimte om in te zetten met een andere thema, als lounge of als aanvulling op de Main 
Room. 



SERVICE &
ACCOMODATIE VAN A TOT Z
Opteren voor CARRÉ B2B betekent kiezen voor een totaalservice, dé waarborg voor een 
geslaagd event. De moduleerbare venue van CARRÉ B2B is volledig uitgerust met aangepast 
meubilair en de allernieuwste sound & light technologie.

Inzake catering, stelle wij u graag onze eigen interne partner, Eventus Catering, voor. Vraag ons 
alvast vrijblijvend meer info over onze catering partner! Het staat u evenwel vrij om uw eigen 
cateraar in te schakelen, mits een uitkoop.

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Heeft u vragen of wenst u advies in te winnen voor uw evenement in CARRÉ B2B?
Ons team van experts staat steeds voor u klaar en helpt u graag verder met het vinden van een 
oplossing voor uw evenement.

Personeelsfeest,Personeelsfeest, bedrijfsfeest, productlancering, zakelijk diner, modeshow, seminarie of eerder 
welk corporate event of privé-evenement, ons team zoekt samen met u voor de passende 
formule. De venue van evenementenhal CARRÉ B2B is binnen no time omgetoverd voor het 
type event van uw keuze.



BEREIKBAARHEID & parking
Onze locatie beschikt over een gratis parking voor 650 wagens én een eigen op- en afrit van de A12.
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Contacteer ons
LOCATIE & INFORMATIE

Adres:
Koning Leopoldlaan 2

(A12 Brussel - Antwerpen, Afrit Carré)
2830 Willebroek

contactb2b@carre.be


