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OOSTENDE 

Test jouw retail concept gedurende een weekend, week of maand in The Box Oostende. Het pand ligt in 

de mooie Belle Epoquewijk aan de Alfons Pieterslaan. Deze laan, ook wel Boulevard du Midi genoemd, is 

een drukke straat die vooral bezocht wordt door de Oostendenaars zelf. De ideale plek voor startende en/

of creatieve ondernemers gedurende het hele jaar.  

Waarom kiezen voor The Box Oostende? 

 Volledig instapklaar handelspand  

 Minimum aan opstartkosten 

 Vergunningen en verzekeringen inclusief  

 Netwerk van professionele partners  

 Community van ondernemers 



 OOSTENDE 

 Technische gegevens 

Infrastructuur en voorzieningen 

 grootte: 50m² winkeloppervlakte, verdeeld over 2 ruimtes 

 ruime vitrine van 6m² voor etaleren van producten en directe        

communicatie naar passanten 

 2 toiletten met wasbakje in aparte ruimte 

 2 afgewerkte pashokjes met gordijn en grote spiegel 

 kleine keuken voor persoonlijk gebruik met ruimte voor stockage 

 alarmsysteem aanwezig 

 nutsvoorzieningen (elektriciteit, water & internet) zijn aangesloten en 

klaar voor gebruik 

 bancontactterminal: optioneel  

 

Inrichting 

 uitgebreide set modulaire elementen om constructies mee te bouwen, 

zoals (kleding)rekken, tafels, toonbank,… 

 afspraak met de Kringloopwinkel om meubels te lenen voor sfeer en 

inrichting  

 foto’s, affiches, kunstwerken en andere decoratieve stukken makkelijk 

en snel ophangen aan kaderrails 

 volledige vrijheid om te personaliseren met eigen spullen 

 

Vergunningen en verzekeringen 

 de nodige vergunningen voor handel zijn afgeleverd 

 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 onderneming 
 

The Box netwerk en communicatie 

 communicatie: jouw concept in The Box wordt verspreid via   

volgende kanalen: ‘The Box Vlaanderen’ website & Facebook, 
‘Economisch Huis’ Facebook 

 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 binnen een netwerk van 

pop-up ondernemers jezelf en jouw concept bekend en kun je eventu-
ele samenwerkingen uitwerken 

Lokale contactpersoon:  Cindy Sinnesael (Economisch Huis Oostende) 

     tel. 059 24 23 03 • e-mail: cindy.sinnesael@economischhuis.be  


