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Sluit u aan bij het centrum van sociaal en 
milieu-activisme in de Europese hoofdstad 

met een volledig ingerichte werkplek 

 
1. Mundo-b: 

een centrum voor maatschappelijk engagement 

 
Mundo-b in Brussel is een centrum voor organisaties die vooral werken 
rond milieu, ontwikkelingssamenwerking en sociale rechtvaardigheid. 
Doordat ze op hetzelfde adres 
gevestigd zijn, kunnen deze 
organisaties hun zichtbaarheid 
verhogen, een aantal voorzieningen 
delen, en de onderlinge 
samenwerking bevorderen. 
 
Mundo-b is gevestigd in de 
Edinburgstraat 26, 1050 Brussel, 
vlak bij de Europese wijk, op minder 
dan tien minuten van het Europees 
Parlement. Er zijn ook heel wat 
restaurants en winkels in de buurt. 
 
Op onze website vindt u steeds het meest recente overzicht van alle 
organisaties die momenteel in Mundo-b kantoor houden. 
 

 

2. Het Hive-concept 

 
In de Hive kunt u over een werkplek beschikken voor een bepaalde 
periode, gaande van een halve dag per maand tot voltijds. Met dit 
concept wil Mundo-b zich openstellen voor allerlei lokale en 
internationale organisaties, zodat ook zij gebruik kunnen maken van 
wat het centrum te bieden heeft: uitwisseling van ideeën, 
netwerkmogelijkheden, kansen voor het opstarten van nieuwe 
samenwerkingsverbanden ... 
 

mailto:info@mundo-b.org
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Gebruikers van de Hive zijn b.v. in het buitenland gevestigde 
organisaties die een vaste plek willen in Brussel voor wanneer ze in de 
Europese hoofdstad komen voor vergaderingen, parlementaire 
debatten ...; of organisaties die in Brussel actief willen worden, en een 
startpunt nodig hebben van waaruit ze kunnen doorgroeien. 
 
In de Hive krijgt uw organisatie de nodige bureau-voorzieningen en 
kansen om contacten te leggen, samen te werken en te groeien, zodat 
u zich in het Brusselse kunt ontplooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hive-pakketten 

 
Als lid van de Hive beschikt u over een werkplek in Mundo-b. Die 
bestaat uit een bureau, een stoel, opslagplaats, een telefoon en 
internetaansluiting. Er zijn dertien werkplekken in de Hive die door 
leden met verschillende formules gedeeld worden. U beschikt 
daarnaast over alle gemeenschappelijke voorzieningen in Mundo-b. 
 
 
 
 

Overzicht van de verschillende pakketten 

 

 

a. Toegang tot de Hive 

Als lid van de Hive kunt u bij de receptie of via 
het intranet-systeem een werkplek reserveren 
voor een hele of voor een halve dag. U kunt 
de dagen in uw pakket dus als hele of halve 
dagen opnemen, b.v. zes hele of twaalf halve 
dagen in het pakket 'Mundo 6'. 
 
Met het pakket 120 of 250 hebt u 24/24 en 
7/7 toegang tot de Hive. Met een ander 
pakket bent u welkom tijdens de 
openingsuren van de receptie. 
 
Uurregeling voor een volledige dag: 

9u – 17u30 
Uurregeling voor een halve dag:  

Voormiddag:  9u – 13u15 
Namiddag:  13u15 – 17u30 

 

Pakket 

Per maand 
(incl. BTW) 
(administratieve 
opstartkost niet 
inbegrepen) 

Mundo 6              werkplek voor 6 dagen per jaar  €          23,75  

Mundo 20            werkplek voor 20 dagen per jaar  €          33,33  

Mundo 50            werkplek voor 50 dagen per jaar  €          61,25  

Mundo 120         halftijdse werkplek op jaarbasis  €       122,50  

Mundo 250         voltijdse werkplek op jaarbasis  €       238,33  

mailto:info@mundo-b.org
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Uw werkplek of een vergaderzaal reserveren kan:  

 Op het intranet van de website van Mundo-b, met uw eigen 
gebruikersnaam en wachtwoord 

 Telefonisch: + 32 (0)2 894 46 11 

 Per e-mail: info@mundo-b.org 
 
 

b. Vergaderzalen e.a. 

Als lid van de Hive kunt u 
gratis beschikken over 
zeven vergaderlokalen 
(10 à 20 p), de cafetaria, 
twee tuinen, douches, 
een fietsenstalling; en 
tegen bijbetaling over de 
conferentiezaal en een 
groot vergaderlokaal. 
 

 

c. Overschakelen op een ruimer pakket 

Als u vaststelt dat het aantal dagen in uw pakket niet meer volstaat, 
kunt u daar een extra pakket aan toevoegen. Een lid met een pakket 
Mundo 6 b.v. kan die formule hernieuwen met 6, 20 of 50 extra dagen 
erbij, op voorwaarde uiteraard dat er voldoende plaats beschikbaar is. 
 
 

4. Diensten inbegrepen in het pakket 

 
Als lid van de Hive hebt u een vaste werkplek in Brussel en toegang tot 
de voorzieningen van Mundo-b. Daar zijn de volgende elementen bij 
ingebrepen. 

 

 

 

a. Meubilair 

U krijgt uw eigen werkplek met bureau, stoel en opbergruimte voor 
kantoorbenodigdheden (een lade en/of kast naargelang uw behoeften 
en uw pakket). U brengt uw eigen computer of laptop mee, waarmee u 
kunt aansluiten op het internet. De nodige bekabeling is aanwezig. Er is 
op meerdere plekken in het gebouw ook draadloos internet. 
 

b. Gemeenschappelijke voorzieningen 

De gemeenschappelijke ruimtes in Mundo-b zijn acht vergaderlokalen 
van 6 tot 26 personen, een conferentiezaal, een documentatiecentrum, 
een cafetaria, twee tuinen en een terras. Er zijn fietsen beschikbaar, en 
er is een autodeelplek op minder dan 200 m van Mundo-b.  
 
Verder zijn nog 
gemeenschappelijk: 
de receptie, het foto-
kopieerlokaal, en het 
IT-lokaal. 
 
In Mundo-b zijn er 
regelmatig netwerk-
momenten.  
 
 

c. IT en telefonie 

Inbegrepen zijn: aansluiting op breedbandinternet (SDSL) en op een 
telefoonsysteem, de huur van een telefoonlijn en een telefoontoestel, 
uw eigen telefoonnummer, een van op afstand bereikbaar 
antwoordapparaat, en de mogelijkheid tot doorschakeling naar uw 
gsm. U kunt desgewenst tegen bijbetaling over meer diensten 
beschikken, zoals een gemeenschappelijke server, het beheer van uw e-
mail, en de opslag van uw bestanden.  
 

mailto:info@mundo-b.org
http://www.mundo-b.org/nl/
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d. Receptie en diensten in het gebouw 

Op weekdagen is van 8u30 tot 18u een receptioniste aanwezig. Het 
centrum wordt beheerd door een tienkoppig team dat instaat voor de 
ondersteuning van de huurders en het onderhoud van het gebouw. Dat 
houdt in: wekelijkse schoonmaakbeurt van alle bureaus; 
afvalverwerking en recyclage; onderhoud van het sanitair; schoonmaak 
en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuinen; 
postverdeling; gas, water en elektriciteit; beheer van de 
vergaderlokalen, de kantoren, de Hive ... 
 
 

5. Diensten beschikbaar tegen bijbetaling 

 
Naast uw package betaalt u enkel voor uw telefoongesprekken, 
afgedrukte documenten, fotokopies en faxen. Hiervoor krijgt u 
regelmatig een afrekening. 
 
Hive-leden kunnen een aantal lokalen in Mundo-b aan verminderde 
prijs reserveren. De conferentiezaal (80 à 100 personen) beschikt over 
een beamer en een geluidsinstallatie, ruimte voor een tentoonstelling, 
en een lobby van 125 m². De Fair Trade Room is een extra groot 
vergaderlokaal (26 personen). 's Avonds of in het weekend kunt u ook 
de cafetaria van Kamilou afhuren. Eventuele catering dient steeds via 
hem te verlopen. 
 
Prijzen voor deze drie lokalen, btw inbegrepen: 
 

Conferentiezaal Weekdag Weekend 

Volledige dag            € 260  
 

           € 240  
 Halve dag            € 190  

 
           € 190  

 Avond            € 190  
 

           € 190  
  

 
 

 

Fair Trade Room Weekdag en weekend 

Volledige dag          € 85  
         € 65  
         € 75 

 Halve dag 
 Avond 
  

 

Cafetaria Avonden en weekend 

Tot 2 uur en max. 20 personen 
Dagdeel (4 uur) 

€ 65 
                     € 125 

 
 
 

Voor alle vergaderingen of 
conferenties in Mundo-b is er de 
cateringdienst van onze 
biologische en fair trade 
cafetaria. U kunt in de cafetaria 
zelf tot tachtig mensen 
ontvangen.  

 
U kunt uitbater Kamilou ook vragen één van zijn heerlijke maaltijden in 
uw vergaderlokaal op te dienen: smakelijke broodjes, of een warm 
gerecht uit de wereldkeuken. Daarnaast kan Kamilou ook een culinair 
evenement voor u opzetten.  
 
Zowel bij een 'walking dinner' als bij 
een dessertenbuffet proeft u het 
lekkerste uit de biologische keuken. 
 
U kunt Kamilou contacteren via 
Mundo-b (+32 (0)2 984 46 67) of via 
zijn website,www.kamilou.be. 
 

mailto:info@mundo-b.org
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6. Lid worden van de Hive 

 

a. Aanvraagformulier 
 
Uw lidmaatschap geldt uiteraard voor uw 
organisatie, niet voor één persoon. U 
beslist zelf wie van uw team het Hive-
pakket mag gebruiken. Op het aanvraag-
formulier dient u ons dus de namen van 
deze personen op te geven.  
 

b. Contract 
 
Het contract dat u tekent lijkt op een 
huurcontract. Het omschrijft de 
verplichtingen van uw organisatie en van Mundo-b, en is bindend voor 
beide partijen. Voor de pakketten Mundo 6 en Mundo 50 verbindt u 
zich voor minstens een jaar, voor Mundo 120 en Mundo 250 voor 
minstens zes maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van drie 
maanden. 
 

c. Uw eerste betaling 
 
U betaalt uw pakket per trimester. Bij de aanvang van het contract 
betaalt u een eenmalige administratieve kost van € 100 en een 
waarborg van € 150 à € 600 naargelang uw pakket. Uw lidmaatschap 
van de Hive gaat in vanaf het moment waarop we uw eerste betaling 
ontvangen hebben. 
Daarnaast krijgt u regelmatig een factuur voor de telefoonkosten en de 
extra kosten die u eventueel maakt (gebruik conferentiezaal en Fair 
Trade room ...). 
Alle betalingen gebeuren in euro’s. 
 
 
 

 

d. Reserveer uw werkplek 
 
Met een pakket Mundo 250 hebt u uw eigen vaste werkplek en hoeft u 
dus niet te reserveren. Met een ander pakket dient u op voorhand te 
reserveren, voor een halve of een hele dag. Zo’n halve dag eindigt of 
begint steeds om 13u15. Opgelet: u kunt uw reservatie annuleren tot 
twee dagen op voorhand, daarna wordt die u aangerekend. 

 

e. Kom naar Mundo-b 
 
Bij uw eerste bezoek aan de Hive krijgt u het nodige om in Mundo-b te 
kunnen werken: 

 een sleutelbadge voor de Hive 

 uw eigen telefoonnummer en PIN-code 

 uw inlog-gegevens voor het intranet 
 
Vanaf dan kunt u dus zelf reserveren en naar Mundo-b komen wanneer 
het u uitkomt. Ons team staat steeds tot uw beschikking als u vragen of 
suggesties hebt, zodat u uw werktijd in Mundo-b zo efficiënt mogelijk 
kunt besteden en u zich in de Mundo-b-gemeenschap kunt integreren. 

mailto:info@mundo-b.org
http://www.mundo-b.org/nl/

