
event services

Onze klanten beoordelen 
ons met een:
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De mooiste tijd beleef je bij Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch, onderdeel van Libéma 

partners

Catering services 

Ons eigen horeca label ‘t Genot biedt voor al 

uw gasten een op maat gemaakt assortiment 

aan hapjes en dranken aan. Complete 

buffetten, snelle snacks of een vier gangen 

menu. ’t Genot is uw culinaire oplossing. 

Een team van culinaire experts gaat graag met 

u in gesprek om een menu op te stellen dat bij 

uw beurs of evenement en uw gasten past. 

Wij maken gebruik van duurzame producten, 

met een knipoog naar de regio.

De medewerkers van Brabanthallen 

‘s-Hertogenbosch leveren met hun ervaring en 

specialisme een belangrijke bijdrage aan uw event. 

Vanaf de voorbereiding tot en met de afbouw 

heeft u te maken met één vast contactpersoon. 
Hierdoor blijven de lijnen kort en de betrokkenheid 

met uw evenement hoog. Zijn er vlak voor of 

tijdens uw evenement nog zaken die wijzigen? 

Dan is het fijn om te werken met mensen die 

flexibel zijn en snel kunnen schakelen. 

Libéma overhandigt u niet alleen de sleutel van 

de accommodatie, maar levert ook diverse extra 

diensten, zoals elektra, wateraansluitingen en 

ook parkeerbegeleiding en EHBO’ers. 
Door de uniforme aanpak en de samenwerking 

met innovatieve en professionele partners 

worden evenementen een gegarandeerd succes.

meer informatie 
 

T. 088 - 9000 350, E. organiseren@libema.nl, 
W. organiseren-bij-libema.nl
Diezekade 2, 5222 AK, ‘s-Hertogenbosch



Eén van Nederlands grootste evenementenlocaties, met ruim 55.000 m2 vloeroppervlakte, 
én gelegen in hartje Brabant is Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. Daarbij is de ligging van de 
stad ’s-Hertogenbosch ook een groot voordeel: met diverse snelwegen, het openbaar vervoer 
op loopafstand en verschillende hotels in de gezellige binnenstad is het dé ideale 
evenementenlocatie.

Brabantse gastvrijheid
Al jarenlang bewijst Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch dat de grootte van een locatie niet ten 
koste hoeft te gaan van de Brabantse gastvrijheid. Het is zelfs één van de grootste locaties 
van het land - maar op het moment dat de bezoeker over de drempel stapt, is het vooral de 
sfeer van het evenement dat hem omhult. 

1931 Congrescentrum
Met vijf entrees kunnen er meerdere evenementen naast elkaar plaatsvinden. Extra pluspunt 
is de directe koppeling met het monumentale 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch: 
evenementen die uit een mix van verschillende programmaonderdelen bestaan, zijn dus geen 
enkel probleem. 

De meest gastvrije en flexibele 
eventlocatie van Nederland

 

Feiten: 
 

55.000 m2, één van de grootste 

evenementenlocaties van Nederland

Van 50 tot  
40.000 personen

13 ruimtes: flexibel in te zetten en 

te koppelen met 8 hallen, 5 zalen en 

diverse subruimtes

Op minder dan 40 minuten van 

Eindhoven, Tilburg, Breda, Utrecht, 

Arnhem en Nijmegen

Uitstekend bereikbaar, nabij de A2, 
A59 & A65. En op een half uur rijden 

van Eindhoven Airport én de Duitse & 

Belgische grens

Ruim 4.000 plaatsen +  

elektrische oplaadpalen

Op 10 minuten loopafstand van  

het NS-station ’s-Hertogenbosch
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Diversiteit
In totaal telt de Brabanthallen 55.000 vierkante meter, verdeeld over 

acht hallen en diverse zalen. Daarmee is de locatie geschikt voor 

evenementen en bijeenkomsten van 50 tot 40.000 gasten.

Deze ruimtes zijn flexibel te koppelen. Elke vierkante meter van alle 

ruimtes kan op geheel eigen wijze worden aangekleed en ingericht. 

Die flexibiliteit zorgt ervoor dat een dance-event met bekende dj’s hier 

net zo op zijn plaats is als een internationale beurs, publieksevenement, 

bedrijfsevenement of sportevenement.

Ook zijn faciliteiten ruimschoots aanwezig, dus u bent van alle 

gemakken voorzien! De locatie is daarnaast uitstekend bereikbaar met 

de auto en het openbaar vervoer; het Centraal Station ligt op 

loopafstand en nabij de locatie liggen ruim 4.000 parkeerplaatsen.



Ervaar de 
Brabanthallen zelf

Kom zelf eens langs en ervaar de 
Brabantse gastvrijheid. Wij laten u graag 
de locatie zien onder het genot van een 

kopje koffie en Bossche bol.

relaties 
brabanthallen

“Bij de Brabanthallen wordt er actief mee 

gedacht in opportunities. De Brabantse 

gastvrijheid die de Brabanthallen uitdraagt  

hebben wij als organisator maar ook onze 

exposanten en onze bezoekers gevoeld.”

MARGRIET WINTER FAIR 

relaties 
brabanthallen

“Ik vind Brabanthallen ’s-Hertogenbosch 

een fijne locatie. Het ligt redelijk centraal 

en de locatie is goed bereikbaar  

per auto en met het openbaar vervoer. 

Bovendien kan (bijna) alles in 

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.”

Q-MUSIC FOUTE PARTY T. 088 - 9000  350

Afmetingen Opstelling

Ruimte Afmetingen l x b (m) Hoogte onderkant spant (m) Oppervlakte (m2) Theater

Hallen

Hal 1 114 x 81 12 9.190 

Hal 2 60 x 33 6 1.844 

Hal 3 114 x 81 12 5.586 

Hal 4 42 x 47 7,5 1.889 

Hal 5 72 x 57 12 4.138 

Hal 6 120 x 57 12 6.901 

Hal 7 149 x 48 8,7 7.129 

Hal 8 55 x 41 13 2.058

Overige zalen

Paradezaal 28 x 21 5,5 592 400

Carrouselbar 17 x 14 3,5 242 100

Boschzaal 28 x 21 5,5 592 400

Hertogzaal 35 x 28 6,6 1.126 650

Van Goghzaal 21 x 33 4,15 807 700


