
TAG bxl
Een inspirerende en moderne galerij in het hart van 
de Marollen op slechts fijf minuten wandelafstand 
van het justitiepaleis. 



DE GALERIJ
De galerij heeft een oppervlakte van 210 m2 met 
hoge plafonds en grote raampartijen

Twee ingangen
Vossenplein 71 • Vossenstraat 1A

De charmante en levendige Marollen zijn alom 
gekend voor de antiek en brocante markten, maar 
ook voor de smalle kasseistraatjes met authentieke 
Brusselse cafeetjes en restaurants.

TAG BXL koos deze buurt specifiek om haar doel na 
te streven : kwaiteitsvolle kunst toegankelijk maken 
voor een breed publiek.

Voeg een vleugje kunst toe aan je evenement

Een ruimte gevuld met kunstwerken van beginnende 
kunstenaars en gevestigde waarden. Een verfrissend 
en innovatief concept!

TAG BXl biedt een unieke locatie voor uw speciale 
gelegenheid, afterwork, walking dinner, cocktail, 
debat, presentatie,....

Ingang Vossenstraat Een drukke straat vol met vintage winkels, trendy 
cafés en speciaalzaken.



Vossenstraat kant



HUURPRIJZEN
Optie 2 - 560€ excl BTW

 . Galerij
 . Capaciteit van 50 stoelen en 3 cocktailtafels
 . 200 glazen ter beschikking
 . U kan zelf uw catering voorzien

Optie 2 - 560€ excl BTW   10 €/fles + hapjes 5€/pers excl. BTW

• Idem als optie 1
• Wijnen en hapjesbuffet voorzien door de galerij
(Wijn in samenwerking met Non Solo Vino, vraag gerust meer info, 
kleine hapjes voorzien door de galerij)

Optie 2 - 560€ excl BTW  Cocktail menu vanaf 13.25€ excl. BTW 

• Galerij
• Catering door Huitrière&Eole.
• Uitgebreide keuze uit cocktails en walking dinner menu’s
• Diverse glazen, tafels en decoratie mogelijk
• Bediening mogelijk op aanvraag

Opkuis inbegrepen in alle formules • Eigenaar van de galerij 
aanwezig op elk evenement • WIFI • Parkeren Poelaert, 
Hallepoort of Vossenplein avonds • Metro 2 of 6 Louise

Vossenplein ingang 
Oude brandweerkazerne, het hof ligt tegenover het vossenplei



Vossenplein kant



We luisteren graag naar je wensen! 

Wenst u meer informatie?
Johanna Suo 0479/96.72.00 • johanna@tag-bxl.be

TAG bxl
Vossenplein 71 Place du jeu de balle
BE-1000 Brussels
info@tag-bxl.be • www.tag-bxl.be


