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BRUGGE 

Test jouw retailconcept gedurende een weekend, 

week of maand in The Box Brugge, ideaal gelegen 

in een aantrekkelijke buurt in het centrum, tussen 

authentieke winkeltjes en andere leuke adresjes.  

Hier vinden zowel toeristen als lokale bewoners 

de weg naar jouw concept.  

Waarom kiezen voor The Box? 

 Volledig instapklaar handelspand  

 Minimum aan opstartkosten 

 Vergunningen en verzekeringen inclusief  

 Netwerk van professionele partners  

 Community van ondernemers 



 BRUGGE 

 Technische gegevens 

Infrastructuur en voorzieningen 

 grootte: 45m² winkeloppervlakte en/of zitgelegen-

heid 

 ruime vitrine van 7m² voor etaleren van producten 

en directe communicatie naar passanten 

 uniseks toiletten, toegankelijk via Makersrepubliek  

 alarmsysteem aanwezig 

 nutsvoorzieningen (elektriciteit, water & internet) 

zijn aangesloten en klaar voor gebruik 

 bancontactterminal: optioneel  

 

Inrichting 

 uitgebreide set modulaire elementen om construc-

ties mee te bouwen, zoals rekjes, tafels, zit– en 

toonbanken 

 volledige vrijheid om te personaliseren met eigen 

spullen 

 

Vergunningen en verzekeringen 

 de nodige vergunningen voor handel zijn afgele-

verd 

 een vergunning voor de verkoop en/of het serve-

ren van voedingsmiddelen is aanwezig, voeding 

bereiden kan niet op deze locatie 

 sabam en billijke vergoeding is afhankelijk van het 

gebruik en is niet standaard afgesloten voor The 

Box 

 jouw inboedel is verzekerd tot 10.000 euro tegen 

brand en inbraak 

 standaard burgerlijke aansprakelijkheid valt terug 

op de algemene BA-verzekering van jouw onderne-

ming 

 

The Box netwerk en communicatie 

 communicatie: jouw concept in The Box wordt ver-

spreid via volgende kanalen: ‘The Box Vlaanderen’ 

website & Facebook, De Makersrepubliek’ Face-

book, ‘Stad Brugge’ website en ‘Visit Bruges’ web-

site  

 je krijgt gedetailleerd advies & coaching voor het 

communiceren en promoten van jouw concept via 

The Box handleiding en jouw Box-contactpersoon 

 via het The Box Community platform maak je bin-

nen een netwerk van pop-up ondernemers jezelf 

en jouw concept bekend en kun je eventuele sa-

menwerkingen uitwerken 

Lokale contactpersoon:  Evelyne Demey (Republiek Brugge) 

    tel. 0474 50 83 88 • e-mail: thebox@republiekbrugge.be  


