
  

 

Mundo-b 
Centrum voor non-profitorganisaties in Brussel 

Een dynamische werkruimte in hartje Brussel  



  

 

Mundo-b 

Duurzame werkruimtes in een dynamisch kader 

Mundo-b verenigt allerlei maatschappelijk geëngageerde organisaties en sociale bedrijven 

onder één dak. Ons centrum herbergt professionele privé-kantoren, vergaderzalen, een 

restaurant, en tal van gemeenschappelijke voorzieningen. 

 

Mundo-b: gezellige ruimtes voor verenigingen en sociale ondernemingen 

Onze kantoorruimtes zijn efficiënt en hebben een ziel. Door kruisbestuiving tussen de 

huurders aan te sporen biedt Mundo-b het ideale kader voor het ontstaan van 

samenwerkingsverbanden en het delen van kennis of middelen. Onze leden vormen een 

bruisende gemeenschap van uitwisselingen waaruit nieuwe ideeën ontstaan. 

Ons uitgebreid aanbod aan gemeenschappelijke diensten en materiaal verlicht uw logistiek 

takenpakket. Zo kunt u zich op uw kernactiviteiten concentreren. 

 

De Mundo-centra 

Mundo-b behoort tot de familie van Mundo-centra. Die hebben als doel om progressieve 

krachten onder één dak samen te brengen en hen een efficiënte werkomgeving te bezorgen. 

Het Brusselse Mundo-b is de pionier van ons project. Twee andere centra vullen de familie 

aan: Mundo-n in Namen, en Mundo-j in de Europese wijk in Brussel. De opening van centra 

in Vlaanderen staat op de planning voor de komende jaren. 

 

Sociale en milieu-verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden in onze centra. Onze 

gebouwen zijn ontworpen in functie van een zo laag mogelijke milieu-impact (energie, water, 

afval, mobiliteit, biodiversiteit, hergebruik en recycling, …). Daarnaast selecteren wij 

zorgvuldig onze partners en onderaannemers, en geven we de voorkeur aan projecten van 

sociale tewerkstelling en andere actoren van de sociale economie. 
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De troeven van Mundo-b 

Efficiënte infrastructuur: u beschikt over uw eigen private werkruimte, comfortabel en efficiënt, op 

maat van uw behoeften. 

U kunt gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes: 
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Ons doel: uw werking vereenvoudigen, zodat uw organisatie zich volledig op haar kerntaken kan 

concentreren. Ons dienstenpakket is in functie hiervan samengesteld. Wij bieden u: 

• 8 vergaderzalen (tot 26 pers.) 

• Conferentiezaal (capaciteit 80 pers.) 

• Fair trade café-restaurant met catering 

service 

• Receptie 

• Kitchenettes op elke verdieping  

• Twee tuinen, terras 

• Fietsenstalling en douches 

Zichtbaarheid van uw vereniging: Mundo-b is een gevestigde waarde. Sinds de opening in 2009 

is dit centrum hét trefpunt geworden voor maatschappelijk geëngageerde organisaties in Brussel die 

ijveren voor het milieu of voor de samenleving. 

Ligging en bereikbaarheid: Mundo-b is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. De stations van Brussel-Centraal en Brussel-Luxemburg zijn op wandelafstand, de 

metrohalte Naamsepoort op 300m. 

Milieuvriendelijk: Mundo-b kreeg na de verbouwingen in 2009 officiële 

erkenning als voobeeldgebouw en als eco-dynamische onderneming. 

• Internet– en telefoniediensten 

• Ontvangst van uw bezoekers 

• Verdeling en ophaling van de post 

• Schoonmaak  

• Technisch onderhoud van het gebouw 

• Professionele, multifunctionele 

kopieermachine 

• Materiaal: projectoren, geluidsinstallatie 

• Reservatiesysteem voor de vergaderzalen 

• Uniek facturatiesysteem 

En bovendien ... 

• Wekelijkse levering van bio-mandjes 

• Fietsuitleendienst 

• Regelmatig netwerkevenementen  

• Communicatiemiddelen voor de Mundo- 

gemeenschap: intranet, nieuwsbrief ... 



  

 

Overzicht van de huidige leden van Mundo-b 

Momenteel houden de 33 organisaties hieronder kantoor in Mundo-b.  

Daarnaast delen een twintigtal kleinere organisaties een flexwerkruimte  
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Alliance for Lobbying Transparency and Ethics 

Regulation (ALTER-EU) 

Associations 21 

Be Planet 

Central Eastern Europe (CEE) Bankwatch 

Network 

Climate Action Network Europe (CAN) 

Corporate Europe Observatory (CEO) 

Counter Balance 

ECORES 

End Female Genital Mutilation European 

Network 

Ergo Network 

European Coalition for Corporate Justice 

(ECCJ)  

European Environmental Citizens Organisation 

for Standardisation (ECOS) 

European Network on Debt & Development 

(Eurodad) 

European Volunteer Centre 

Fairtrade Belgium 

The Financial Transparency Coalition 

Forests and the European Union Resource 

Network (FERN) 

Friends of the Earth Europe (FOEE) 

Food & Water Europe 

Global Health Advocates 

GoodPlanet Belgium 

Groupe One 

Habitat et Humanisme 

Jeunes & Nature 

Kamilou 

Milieuzorg Op School (MOS) 

Natagora 

Naturefriends International 

Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) 

Quinoa 

Rreuse 

Safe food advocacy Europe 

Saferworld 

Seas at Risk 

Terre des Hommes - Fédération Internationale  

Werkgroep voor een Rechtvaardige en 

Verantwoorde Landbouw vzw (WERVEL) 



  

 

 

Kost van de ruimtes 

 

Inbegrepen in de prijs: 
 
Nutsvoorzieningen en verzekeringen 
Water, gas, elektriciteit en eigendomsverzekeringen 
 
Schoonmaak 
De gemeenschappelijke ruimtes worden door onze poetsploeg regelmatig schoongemaakt. Eens per 
week nemen zij ook uw kantoorruimte onder handen.  
 
Onderhoud van het gebouw  
Een klusjesman zorgt voor het algemeen onderhoud van het gebouw. Professionele aannemers zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de boilers, het ventilatiesysteem, de elektriciteit, het 
loodgieterswerk ... 
 
Receptie 
De receptioniste verwelkomt uw gasten, sorteert de post, ontvangt leveringen enzomeer. De receptie is 
het centrale informatiepunt van Mundo-b. 
 
Gedeeld materiaal 
Beamers, een kopieermachine, flipcharts, stiften, geluidsinstallatie, … zijn beschikbaar bij de receptie. 
 
Communicatiesystemen 
Een volledig pakket van gecentraliseerde IT– en telefoondiensten van hoge kwaliteit 
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 Per maand 

 

Per werkplek 

(uitgaand van 8m² netto = 12,6m² bruto 
kantoorruimte ) 

Per maand 

 

Voorbeeld voor een kantoor van 20m²  

(2-3 personen) * 
 

Huur (BTW n.v.t.) 167,20 € 418,00 €   

Kosten en diensten 

(BTW n.v.t.) 

 

85,30 € 

 

213,20 €   

IT- diensten (incl. 

BTW) 
  21,12 € 52,80 €   

Totaal (incl. BTW) 273,60 € 684,00 € 

* Prijs in verhouding met de gehuurde oppervlakte 
(maximum 200m²) 



  

 

Praktisch 

Meer weten? 

 

Contacteer 

Charlotte Van der Auwera 

02/894 46 61 

charlotte@ethicalproperty.eu 

 

Bezoek onze websites 

www.mundo-b.org 

www.ethicalproperty.eu 

Ligging  

Mundo-b 
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http://www.mundo-b.org/nl/
http://www.ethicalproperty.eu/nl/

