


Over Fosbury & Sons



Onze naam Fosbury & Sons is een eerbetoon aan 
Mr. Dick Fosbury, die de wereld van het 
hoogspringen voorgoed heeft veranderd. 

Dick Fosbury had moeite met de klassieke methode, 
“straddle”. Hij heeft die aanpak aangepast naar een 
achterwaartse sprong, ook wel de “Fosbury Flop” 
genoemd. Dankzij deze techniek heeft hij de gouden 
medaille op de Olympische Spelen in 1968 
gewonnen. 

Net zoals Mr. Dick Fosbury willen wij conventionele 
zaken in vraag stellen en heruitvinden.  

NOT YOUR  

ORDINARY  

OFFICE



Fosbury & Sons werpt een nieuw licht op het klassieke kantoor en 
wil een humane werkplek bieden waar er ruimte is voor 
samenwerking, ontspanning en van elkaar leren. Wij willen een 
ommekeer teweegbrengen in de wereld van het werk en de 
levenskwaliteit van onze members verhogen. 

Wij bieden serviced offices aan alle types ondernemingen (van 1 
tot 100 personen en zelfs meer). We hebben verschillende formules 
aangepast aan de behoeften van onze members: van een privé 
kantoor voor een heel team tot een vaste werkplek tot een 
flexibele formule. 

Naast werkplekken vind je bij ons ook unieke vergaderzalen en 
event venues. Wij organiseren ook zelf verschillende types events. 
Onze food partner Midori is dagelijks open voor ontbijt, lunch en 
afternoon treats en is ook open voor niet-leden op reservatie. 

 



Hoe kan je gebruik maken van Fosbury & Sons?



KANTOREN

Wij bieden verschillende formules 
aangepast aan uw behoeften: 

• Privé kantoor voor u en uw team 

• Vast bureau in een gedeeld kantoor 

• Flexibele werkplek



Wij hebben meeting rooms gecreëerd,  
niet enkel om in te werken,  

Maar ook om te leren  
en samen te werken.  

Onze meeting rooms maken het verschil. 
Ze kunnen gehuurd worden per uur, halve 

of hele dag, ook door externe bedrijven. 
Members genieten van een korting  

MEETING 
ROOMS



Organiseer een conferentie,  
een seminarie,  
een workshop,  
een receptie,  
of een feest  
bij ons! 

Wij hebben event venues voor tot 250 personen. 

Onze catering partner Midori helpt u graag met uw evenement. 

Onze ruimtes kunnen gehuurd worden door externe bedrijven. 
Members genieten van een korting.

EVENT 
VENUES 



Fosbury & Sons is meer  
dan een werkplek:  

wij bieden ook een plek waar je mensen 
kan ontmoeten en  lekker kan eten. 

Midori serveert ontbijt, lunch, afternoon 
snacks et ook catering op maat. 

Onze partner Midori is ook voor  
non-membres open tijdens de  

lunch (12u - 14u), bij voorkeur op 
reservatie via de website.

FOOD



Om een beetje fun toe te voegen  
organiseren wij verschillende types 
events: conferenties, concerten, 
workshops, …

FUN



Onze formules



Wij bieden verschillende types suites - 
privé kantoren - in verschillende maten. 

U heeft 24/7 toegang tot Fosbury & Sons.   

Het advocatenkantoor van Thomas is 
gefusioneerd met een andere partner en 

hun kantoor is nu te klein.  Ze hebben 
geen tijd om zich bezig te houden met 

praktische beslommeringen. Ze zijn op 
zoek naar een “serviced office” voor 20 

werknemers. Ze hebben ook behoefte aan 
uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse. 

SUITE & 
XL-SUITE



Uw bureau bevindt zich in een privé 
kantoor (dat gesloten kan worden), de 
ruimte deelt u met andere atelier 
members.  

U kunt uw vaste plek uitkiezen en 
inrichten zoals u het wenst. 

U hebt 24/7 toegang tot Fosbury & Sons. 

Tom werkt als zelfstandige consultant. 
Hij heeft nood aan een eigen bureau en 
een beetje opbergruimte. Omdat hij 
alleen werkt zit hij graag samen met 
andere mensen.

ATELIER



Als resident heeft u toegang tot alle open 
spaces, ook tot de resident zone die 

enkel met badge toegankelijk is.  

U kan elke dag uw plekje uitkiezen: een 
grote werktafel, een apart bureau of een 

comfortabele sofa. 

U hebt 24/7 toegang tot Fosbury & Sons.  

Olivia is journaliste en schrijft voor 
nationale en internationale tijdschriften. 
9 to 5 is niet voor haar, ze heeft een plek 

nodig waar ze altijd terecht kan, ook ’s 
avonds en tijdens het weekend. Een vast 

bureau is geen must voor haar.  

RESIDENT



U bent welkom in onze Lobby, van 
maandag tot vrijdag tijdens de 
openingsuren van onze front desk (8u - 
18u).  

Lisa heeft zonet haar eigen grafische 
studio opgericht. Ze heeft een flexibele 
werkplek nodig waar ze kan werken en 
klanten kan ontvangen. 

NOMAD



Als Club member heeft u toegang tot  
onze lobby van maandag tot vrijdag 

tijdens de openingsuren van  
onze front desk (8u - 18u). 

Een dag per maand zit inbegrepen in uw 
membership. Extra dagen kunnen on the 

go betaald worden (€15/dag). 

Victor werkt in Antwerpen maar moet 
minimaal 1 dag per maand naar Brussel. 

Wanneer hij vaker naar Brussel komt 
voegt hij gewoon een extra dag toe aan 

zijn Club membership. 

CLUB



Kom een hele of halve dag werken in onze 
Lobby. U bent welkom van maandag tot 
vrijdag van 8u tot 18u, reserveren is niet 
nodig.  

Sophie pendelt elke dag van Brussel naar 
Antwerpen. Wegens een treinstaking 
geraakt ze vandaag niet in Antwerpen. Ze 
besluit een dagje te werken bij Fosbury & 
Sons Alfons. 

VISITOR



Services



WERELDWIJDE TOEGANG TOT F&S - Als member heeft u toegang tot alle vestigingen van Fosbury & Sons.  
 

HOSPITALITY - Receptie, ontvangst van klanten, print service, community manager, post service, …  
 

MEETING ROOMS - Organiseer uw meetings en events bij ons.  
 

BETALING - Maandelijkse factuur. 
 

IT SERVICES - Internet, digitaal platform en mobiele applicatie.  
 

POST SERVICE - Wij ontfermen ons over de ontvangst en het versturen van uw post/pakketjes.  
 

PARKING - Wij hebben parkeerplekken voor members en gasten.  Onze parkeerplekken hebben laadpunten van EVBox voor elektrische wagens. 

 

FOOD & DRINKS - Gefilterd water, thee, koffie & vers fruit.



Fosbury & Sons in Brussel



BOITSFORT

Chaussée de la Hulpe 185 
1170 Watermael-Bosvoorde 

In het Zuiden van Brussel, net naast het Zoniënwoud. 
Ideaal voor diegenen die willen werken in een groene omgeving en toch 

dicht bij het centrum. 



ALFONS

Alfons Gossetlaan 40 
1702 Groot-Bijgaarden 

Vlakbij de afrit van Groot-Bijgaarden,  
vlot bereikbaar. 

Een groene oase temidden 
 van een grijze kantoorwoestijn. 



ALBERT

Boulevard Roi Albert II 7 
1000 Bruxelles 

Een business center pur sang op 4 minuten wandelen 
van het Noordstation en metro station Rogier. 

OPEN IN OKTOBER 2019



VISITOR - hele dag 30€ / pp  

VISITOR - halve dag 20€ / pp          

CLUB - 35€ / maand / pp (+15€ extra per dag)  

NOMAD - 175€ / maand / pp  

RESIDENT - 295€ / maand / pp  

ATELIER - 395€ / maand / pp  

SUITE - referentieprijs voor een bureau van 10p (all-in) 

Boitsfort €440 / maand / pp  

Alfons €430 / maand / pp 

Albert €485 / maand / pp         

Prijzen zijn excl. BTW.

PRIJZEN



COMING SOON 

ALBERT (BRUSSEL NOORD) - OKTOBER 2019 

PRINSENGRACHT (AMSTERDAM) - EIND 2019 

WESTERDOK (AMSTERDAM) - BEGIN 2020 

VALENCIA - NAJAAR 2020




