
Businessclub
BCDR

Businesscenter De Regio

 
 
 

De waarde van een goed netwerk is niet te
onderschatten. Netwerken bouwt kennis,

contacten en vertrouwen.
Iets wat we allemaal kunnen gebruiken als

ondernemer.
 

Businesscenter De Regio heeft daarvoor een
interessant concept uitgewerkt.

 
Ontdek meer in deze brochure!
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Vaste kantoren
Verhuur Flexkantoren
Verhuur Vergaderzalen

Ontbijtclub
Business Diner
Netwerkwandelingen

Standaard inbegrepen
Extra's per pakket
Recuperatie

De Regio

Netwerken

Business Club

Onze activiteiten
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Businessclub
De Regio



Hierop kan je andere
Goldmembers leren
kennen en met elkaar
converseren.

Indien je een extra
gebruiker wilt
uitnodigen op de app,
kan dit voor 
100 euro / jaar.

Regelmatig een exclusieve, open en
traditionele netwerkavond met hapje
en drankje voor onze leden.

Tijdens onze free pleasure events kun
je nieuwe mensen leren kennen en
terwijl genieten van een gezellige
activiteit.

Lidmaatschap
Standaard inbegrepen

Digitale App & Platform Business Events

Free Pleasure Events

Onze netwerkwandelingen zorgen niet
alleen voor frisse lucht, maar ook voor
frisse connecties en ideeën. Stap je met
ons mee?

Netwerkwandelingen



Extra's per pakket
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Business Diner

Een Business Diner bestaat uit een open, gezellige
netwerkavond voor members en hun genodigden. We
leggen jullie flink in de watten en zorgen voor een buffet van
lekkere gerechten en dranken à volonté. Iedereen wordt 
 aan elkaar voorgesteld en er wordt op een interactieve
wijze gezorgd voor een gezellige avond, met leuke
afspraken en potentiële business.
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VIP-tafel @ DISTRICT
DISTRICT is de afterwork party van Businesscenter De
Regio en wil de referentie in de Kempen worden. Dit
evenement wordt drie keer per jaar georganiseerd en is
dé 'place-to-be' voor ondernemers.

Op een DISTRICT, daar moet je bij zijn!

Kort voor elke grote schoolvakantie zetten wij de deuren
open en installeren wij 60 VIP-tafels van 10 personen,
exclusief voor leden van de Businessclub en hun gasten.
Hierbij krijg je de mogelijkheid om credits in te zetten in
ruil voor een VIP-tafel op dit event.

Als Diamond Member zit er standaard al 1 tafel
inbegrepen in jouw lidmaatschap. Dit is het uitgelezen
moment om goede zakenrelaties, je beste klanten en/of
waardevolle leveranciers uit te nodigen.



Overzicht mogelijke pakketten 
binnen het Goldmembership

Voor ieder wat wils

We don't sell memberships,
we offer opportunities.

EVENTS & ACADEMY

MARKETING

GM GM+ DM

BusinessDiner

VIP @ District

Credits

Waarvan voor :
pleasure events 

VIP-tafel @ District

1X gratis deelname 1X gratis deelname 

10 20
7

15
10 13

5 credits (max 1) 5 credits (max 1) 5 credits (max 1)

Waarvan voor :
opleidingen 3 5 7

1X gratis per jaar



Overzicht
Credits

Verdien jouw lidmaatschap terug
met de credits in je portefeuille

In ruil voor jouw lidgeld ontvang je credits in portefeuille die je
doorheen het jaar kan gebruiken voor verschillende extra's.

Opleidingen DISTRICT

Pleasure

Blijf jezelf bijscholen in onze Business
Academy.

 
1 credit / opleiding

Als VIP's met klanten naar de party
van het jaar?

 
5 credits / tafel

Combinatie van fun met
netwerkmoment

 
1 credit  / deelnemer



Overzicht
Credits

Verdien jouw lidmaatschap terug
met de credits in je portefeuille

In ruil voor jouw lidgeld ontvang je credits in portefeuille die je
doorheen het jaar kan gebruiken voor verschillende extra's.

Business&Dance Cultuur

Pleasure VIP-tickets

Een aantal keer per jaar een klein
feestje in BCDR. Plezier gegarandeerd!

 
2 credits / tafel

Op regelmatige basis nodigen we je uit
op een avondje comedy of cultuur.

 
2 credits/ tafel

 
voor sport, concerten en cultuur

 
4 credits / 4 tickets



In onze Business Academy geldt het principe dat elke
ondernemer zich steeds moet blijven bijscholen. Daarom
organiseren wij functionele opleidingen die jouw
dagelijkse activiteiten naar een hoger niveau brengen.
Deze opleidingen gaan van een salesplan leren opstellen
tot de optimalisatie van fiscaliteit.

VIP-tickets

Uitleg menukaart credits
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Business - Academy

Een aantal keer per jaar zorgen we voor VIP-tickets van
fantastische evenementen, zowel voetbal- als andere
sportwedstrijden, maar ook culturele activiteiten en
optredens. Aan de hand van jouw credits kan je dan kans
maken op VIP-tickets voor jou en je klanten.



In dit onderdeel van Businessclub maken we onze slogan
'Where Business meets Pleasure' waar. Hierbij wordt fun
time gecombineerd met een netwerkmoment. Dit kan
variëren van een golfinitiatie tot een kayaktocht. Hier kan
het onderscheid gemaakt worden tussen de Free
Pleasure Events en de Credit Pleasure Activities.

Cultuur Events

Uitleg menukaart credits

Pleasure Events

Op regelmatige basis nodigen we je als Goldenmember
uit op een avondje cultuur. Denk maar aan een comedy
avond met collega's, klanten of leveranciers.
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Een aantal keer per jaar geven we een klein feestje in
Businesscenter De Regio. 20 tafels voor 6 personen,
lekkere hapjes, nog betere drankjes. Een gezellig feestje
met collega's en zakelijke vrienden. Plezier gegarandeerd!

DISTRICT

Uitleg menukaart credits

Business&Dance

DISTRICT is dé afterwork van de Kempen. Het evenement
dat drie keer per jaar een hoogtepunt is van het kwartaal,
en exclusief plaatsvindt voor leden van de Businessclub
en hun gasten. 
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Member in the Picture
 

Business Diner
 

VIP @ DISTRICT
 
 
 
 
 
 
 

TOTAAL
 
 
 

LIDGELD
 

- RECUPERATIE
 

INVESTERING
 

+ CREDITS
 

+ AANBEVELING

€ 100,00
 

€ 200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 300,00
 
 
 

€ 1.500,00
 

€ 300,00
 

€ 1.200,00
 

15

€ 100,00
 

€ 200,00
 

€ 500,00
 
 
 
 
 
 
 

€ 800,00
 
 
 

€ 2.000,00
 

€ 800,00
 

€ 1.200,00
 

20
 

Recuperatie lidgeld Goldmembership

GM GM+ DMInhoud

10

€ 1.000,00
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Haal het onderste uit de
kan voor jou en je bedrijf

in deze unieke
community.


