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Een plek voor alle liefhebbers van lekkernijen, 
geschiedenis en de geheimen van het productieproces, 
in een eigentijds Belle Epoque-kader.  
  
Het ‘Belgian Chocolate Village’ ontwikkelde 
verschillende kant-en-klare formules met tal van 
verrassingen voor uw medewerkers, uw klanten en  
uw bedrijf. 
  
Ontdek hoe u uw volgende evenement op smaak kunt 
brengen: plenaire vergadering, personeelsfeest, 
incentive, productlancering, verjaardag, nieuwjaarsfeest, 
muziekoptreden … er zijn heel wat mogelijkheden voor 
groepen van 2 tot 150 personen. 
 

In het hart van de Europese hoofdstad,  
meer bepaald in Koekelberg, vindt u  

het Belgian Chocolate Village,  
een uitzonderlijk en  
levendig museum  
dat helemaal gewijd is aan de rijke wereld van de  
Belgische chocolade.  

g e s c h i e d e n i s  
g e h e i m e n  
v e r r a s s i n g e n  





Ons “Chocolate Fever”-programma biedt u een reeks 
aangepaste activiteiten aan die u kunt afstemmen op uw 
doelstellingen, uw timing en uw gasten. 
  
Selecteer hieronder de elementen die bij u passen en 
vertrouw op ons team om een ideaal programma samen te 
stellen voor uw evenement.  

Wat is er beter dan een  

heerlijk universeel thema  
om uw medewerkers te verleiden, uw verkopers te motiveren  
of uw zakenrelaties te bedanken …  

v e r l e i d e n  
m o t i v e r e n  
b e d a n k e n   





het snelle bezoek  
De museumruimte   

Vrij bezoek van de verschillende 
museumzalen in vogelvlucht, als 

smaakmaker voor een volgend bezoek 
(20’) 

het meesterschap  
Het vak van de chocolatier   

Demonstratie, in een ontspannen sfeer, 
van het productieproces van chocolade 

door een van onze ambachtslieden 
(25’) 
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het voorproevertje  
De welkomstdrink 

De welkomstdrink wordt u aangeboden in de 
uniek geurende atmosfeer van het museum, 

een gezellig moment voor uw gasten als 
binnenkomer  

(30’) 
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de chocolade wandeling  
Le voyage dans le temps 

Guidé en bruxellois par la confrérie de la Cabosse, un 
parcours étonnant à travers l’histoire du Village du Chocolat 

né en plein cœur de Koekelberg : la fabrique Victoria,  
les artisans de renom et, en point d’orgue, un passage 

exclusif par le tout nouvel atelier du torréfacteur  
chocolatier Frédéric Blondeel  

(120’)  

de 
lekkerbekkenbreak  

Als lunch of diner  
Als menu of broodjesmaaltijd, op 
smaak gebracht met chocolade 

toetsen  
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de aangepaste animaties (1)  
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A. De Chocolate  Battle 
na een demonstratie over de techniek van 
het mengen door de meester-chocolatier, 
ontwerpen uw gasten in teams de beste 
praline (of studentenhaver) op basis van 
opgelegde ingrediënten—> de meester-
chocolatier kiest de winnaars van de 
workshop  
(60’ tot 120’) 
 
B. De Speurtocht  
Uw gasten doorlopen het museum in 
groepjes of individueel en gaan op zoek 
naar de antwoorden op de proefjes en de 
theoretische vragen  
(45’) 
 



les animations dédiées (1)  
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C. Food pairing 
Food pairing workshop waarin verrassende 
smaakovereenkomsten tussen bier en 
chocolade of wijn en chocolade gezocht 
worden  
(60’) 
 
D. De Cacao’ktail  
Een rijke proeverij (<150 pers.),  
walkingdinner  
(45’ à 90’) 
 
E. Het ‘Belle Epoque’-gala (2 tot 70 pers.) 
Zittend diner in de ‘Belle Epoque’-salons (>50) 
of in de Square Victoria-zaal (>70); als gold-
formule met een menu van de chef traiteur 
“Les Frères Debekker” met als thema het 
“zwarte goud” (fijne chocoladeproducten, 
truffel, pata negra, ...)  
(90’)  
 
 
 
(1)  na reservatie * 
*  Indien uw groep groter is dan 150 personen, kunt u ons contacteren voor een voorstel op maat. 



richtprijzen van de activiteitenmodules 
en aangepaste animaties  

De activiteitenmodules  Richtprijs **  Prijs pp 

1. Het voorproevertje (30') 225 € 15 € 

2. Het snelle bezoek (20’)* 90 € 6 € 

3. Het meesterschap (25’) 180 € 12 € 

4. De chocolade wandeling (120') 420 € 28 € 

5. De lekkerbekkenbreak offerte offerte 

6. De aangepaste animaties 

A. De Chocolate Battle (60' tot 120’) 375 € 25 € 
B. De Speurtocht (45’) 180 € 12 € 
C. Food pairing (bier – wijn & chocolade) (60’) 375 € 25 € 
D. De Cacao’ktail (45’ à 90’) 525 € 35 € 

E. Het Belle Epoque-gala (90’) 1.275 € 85 € 

*  inclusief toegangsticket voor het museum  
** exclusief kosten voor privégebruik van het BCV na 18u  







Het Belgian Chocolate Village is ook een 
unieke, historische site waar u uw 

events kunt laten 
plaatsvinden  
en dat kan zelfs in een formule waarbij het 
museum volledig voor u gereserveerd is.  
  
 
 
 
We hebben altijd een ruimte aangepast aan 
uw noden: van discrete werkmeeting over 
plenaire vergaderingen tot de feestelijke 
gebeurtenissen van uw bedrijf of organisatie.   

l e k k e r  
E x c l u s i e f  
u n i e k  



proefsalon  1	  



square  victoria 
gelijkvloers 
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ciné-room 3	  



Het atelier van de meester-chocolatier 4	  



 
Zaal 

   

Maximumcapaciteit Huur prijs 

  

1. Het proefsalon 50 40 80 150 €/uur 

2. Square Victoria 
(conferentieruimte) 70 80 120 210 €/uur 

3. La Ciné Room - 25 - 75 €/uur 

Theater	  
	  

Diner 	   Standing	  

u bent welkom in onze 
verschillende ruimtes 

4. Privégebruik van het museum 
    van 18u tot 24u 

< 50 pers  720 € 

50 tot 100 pers  960 € 

> 100 pers  1.250 € 





de huurvoorwaarden  

•  Inbegrepen in de huurprijzen per dag: schoonmaak, elektriciteit, wifi en verzekering.  
  

•  In de huurprijs voor het volledige privégebruik van het museum is een plaatsbeschrijving bij aankomst en bij 
vertrek inbegrepen. 

  
  

•  De diensten die we à la carte ter beschikking stellen 
•  Huistraiteur: Les Frères Debekker   
•  Bewaking (dag/nacht): verplicht bij volledig privégebruik van het museum 
•  Evenementregisseur: verplicht bij volledig privégebruik van het museum  
•  Meubilair (extra tafels, stoelen, pupiter,…) op aanvraag 
•  Geluidsinstallatie 

•  Reservatiemodaliteiten: de opties op basis van de gedetailleerde offerte opgestuurd door het museum, zijn 
10 dagen geldig. Enkel de schriftelijke opties worden aanvaard, deze vervallen na diezelfde periode. Uw optie 
wordt een reservatie zodra uw betaling op de rekening van het museum ontvangen werd. Al onze prijzen zijn 
exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.  

 





De Neckstraat 20  
1081 Brussel (Koekelberg) 
België 
 
 
Voor al uw vragen of reservaties, contacteer ons op het 
nummer +32 (0)2 420 70 76 of mail naar 
info@belgianchocolatevillage.be  
  
www.belgianchocolatevillage.be 
  
Parking in de buurt:  
Qpark  
Simonis-plein 24,  
1081 Koekelberg 
Q-park.be  
+32 2 711 17 00 



plan 

3min	  


