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LAND ALS 
EEN WINNAAR 
OP BRUSSELS 
AIRPORT

Wat je zakelijke evenement ook is, met team Penta ben je verzekerd van een eersteklas 
behandeling. Bovendien hebben we alle technieken en expertise om deze meeting tot een 
succes te maken. Je zult niet teleurgesteld zijn! Neem vandaag nog contact met ons op! 

PENTAHOTEL BRUSSELS AIRPORT



LET’S DO BUSINESS

• Huur vergaderzaal
• Koffiepauze in de ochtend
• Snelle lunch
• Koffiepauze in de middag
• Apparatuur (scherm, projector, flip-over, notitieblokken & 

pennen)
• Onbeperkt mineraalwater in de grote vergaderzaal en 

tijdens de lunch

MEETINGPAKKET ‘PENTA’ VANAF 59 €

De vermelde prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen schommelen naargelang 
de tijd van het jaar en het aantal boekingen. De tarieven zijn geldig voor een minimum van 
10 personen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en een administratieve bijdrage. In 
geval van een verhoging van het wettelijke BTW-tarief, zullen de prijzen dienovereenkomstig 
worden aangepast. De hierboven vermelde voorwaarden zijn bij de publicatie van een nieu-
we prijslijst niet langer van toepassing. Onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande 
kennisgeving.

* Vanaf 30 personen

Het is onze business om jouw business buiten je kantoren perfect te laten verlopen. Geen an-
dere vergaderruimte beantwoordt exact aan je verwachtingen en geen andere plaats voldoet 
zo goed aan je eisen als penta. Voor ons is het een persoonlijke zaak.

• Huur vergaderzaal
• Koffiepauze in de ochtend
• Driegangenmenu of lunchbuffet*
• Koffiepauze in de middag
• Apparatuur (scherm, projector, flip-over, notitieblokken 

& pennen)
• Onbeperkt mineraalwater in de grote vergaderzaal en 

tijdens de lunch
• Onbeperkt frisdrank tijdens de lunch en pauzes

MEETINGPAKKET ‘PENTA PLUS’ VANAF 69 €

IN HET KORT
• 87 kamers | 1 vergaderruimte
• Ideale groepsgrootte tot 25 personen 

(alleen kamers)
• 120 parkeerplaatsen beschikbaar 

tegen betaling 
• Pentalounge 24/7 open
• Gratis wifi met één klik
• Fitness 24/7 open
• Biljart & PlayStation in de lounge

LOCATIE
• Stadscentrum 11 km
• Luchthaven Brussel (BRU) 4 km
• Treinstation Diegem 1 km
• Congrescentrum 11.8 km

NATUURLIJK 
ZORGEN WE 

ERVOOR DAT HET 
JE PERFECTE 

EVENEMENT 
IS -  HET IS OOK 

DAT VAN ONS.
SAMEN STERKER

Het is ons werk om jouw werk mogelijk te maken. Wat je vergader-
wensen ook zijn, het Penta-team staat klaar om ervoor te zorgen dat 
ze worden vervuld. Of je nu het team laat samenkomen, een confer-
entie of een evenement organiseert, wij werken met je samen om 
ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Wat voor jou belangrijk is, 
is voor ons belangrijk.

COMFORT BOVEN

Aan het einde van een dag vol interacties trek je je terug in je per-
soonlijke bubbel. Je eigen kleine koninkrijk, stijlvol ontworpen om 
de ruimte maximaal te benutten. Met een grote flatscreen, een ruim 
bureau en snelle wifi. En het allerbelangrijkste: een heerlijk groot 
bed.



Kwaliteit krijgen betekent kwaliteit leveren, en welk bedrijf kan er nu op een lege maag 
draaien? Wij in ieder geval niet. En wat voor soort eten kun je verwachten? We noemen het 
graag ‘haute comfort cuisine’. Dat betekent een mix van lokale klassiekers en internationale 
favorieten, bereid met verse ingrediënten en veel liefde.

AFTERWORK
In het hart van elke Penta bevindt zich de Pentalounge. Ontworpen 
om aan de vele behoeften van onze gasten te voldoen zodat de lounge 
aanvoelt als jouw lounge. Of je er nu gaat eten of drinken, lezen en 
ontspannen of wilt gamen en contact leggen: de lounge is geschikt 
voor iedereen.

VOETJES 
ONDER TAFEL



WAT IS 
PENTA? 

CONTACT

We begonnen in 1971 met één visie: stijl, essentie en comfort combineren in één uniek hotel. 
Nu, vijftig jaar later hebben we meer dan 20 hotels onder het Penta-merk in Europa en 
Azië. Onze accommodaties zijn meer dan alleen maar een plek om uit te rusten: ze zijn een 
uitdrukking van en waardering voor de buurten waarin ze staan. Ze bieden moderne 
avonturiers en zakelijke reizigers een thuis ver weg van hun eigen huis. Het hart van elk hotel 
wordt gevormd door de Pentalounge - een bar, café en mobiele receptie - een 
huiskamer waar iedereen welkom is. 

Penta: Verwelkomt buren en avonturiers sinds 1971. 

+32 (0) 2 533 67 37
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