
Welkom 
op Brightlands Campus 
Greenport Venlo

Innovatief & Inspirerend 



Evenementencatering - banqueting
Je mag van onze evenementencatering verwachten dat 
deze bijdraagt aan gezondheid en vitaliteit voor energieke en 
bruisende evenementen. Smakelijke professionele catering 
voor elke doelgroep en bij elk evenement. Dat doen we door 
verrassende en verantwoorde gerechten aan te bieden.  
Wij helpen je graag met het maken van de gezonde en 
lekkere keuze. Het banquetingboek geeft je een beeld van de 
mogelijkheden. Glutenvrij, lactosevrij, liever geen gist, vooral 
vegetarisch of juist Halal? Laat het weten als er specifieke 
wensen zijn, dan houden we daar rekening mee.
Wil je graag eerst komen proeven? Je bent van harte welkom op 
onze locatie voor een kennismaking met onze chef en keuken. 

Bij binnenkomst proef je de dynamiek van deze omgeving.  
Hier werken bedrijven, wetenschappers, studenten, startups en 
overheden aan innovaties op het gebied van gezonde en veilige 
voeding, future farming en bio-circular economy.  
Tevens vinden er cross-overs plaats met de maakindustrie, 
informatie- en communicatietechnologie, logistiek en de andere 
drie Brightlands campussen.

Villa Flora en Innovatoren
Events vinden plaats in de campusgebouwen Villa Flora of de 
Innovatoren. Villa Flora doet denken aan een tuinbouwkas en 
was tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2012 
een belangrijke trekpleister. De groene omgeving zorgt voor  
een rustgevend uitzicht. De ruimtes zijn niet alledaags.  
Denk aan een cookinglab, een inspiration room en een ruimte 
onder de entresol. De Innovatoren is een opzienbarend gebouw 
dat prominent langs de A73 ligt. Vanuit het gebouw genieten 
jouw gasten van een spectaculair uitzicht. 

Locatiemogelijkheden, zalen en opstellingen 
Voor iedere bijeenkomst de juiste opstelling. Wij denken graag 
met je mee.
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1. Grow
2. Science
3. Talent
4. Operate

A. Toiletten
B. Centraal 
 koffie / thee / water
C. Buitenterras

* Alle ruimtes Innovatoren: inclusief koffie, thee, cappuccino, espresso en (bruis)water (op basis van zelfbediening)

Oppervlakte Tarief per uur Blok 
opstelling

Theater
opstelling

U-vorm
opstelling

Carré 
opstelling

College
opstelling

Innovatoren

Grow 13 m2 € 37,50 8 personen - - - -

Science 20 m2 € 52,50 12 personen - - - -

Talent 14 m2 € 37,50 8 personen - - - -

Science & talent 
(samengevoegd)

35 m2 € 97,50 20 personen 25 personen - - -

Operate 19 m2 € 52,50 12 personen - - - -

Innovatoren 16e verdieping
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Villa Flora
1. Backoffice
2. Inspiration Room
3. Future Forum
4. Cookinglab
5a. Expohal
5b. Expohal
5c. Expohal
6. Terras aan de vijver

A1. Hoofdentree
A2. Entree vijverzijde
B. Toiletten
C. Qfood restaurant
D. Expeditie

Oppervlakte Tarief per uur Blok 
opstelling

Theater
opstelling

U-vorm
opstelling

Carré 
opstelling

College
opstelling

Villa Flora

Backoffice 49 m2 € 35,00 10 personen 20 personen 12 personen 16 personen 16 personen

Inspiration Room 70 m2 € 45,00 24 personen
(standaard)

35 personen 18 personen - -

Future Forum 150 m2 € 65,00 24 personen tot 140 personen 
(standaard)

20 personen 24 personen 32 personen

Cookinglab
(instructie keuken)

150 m2 € 125,00 5 kookeilanden, 1 werkeiland, spoelkeuken, bijkeuken met koeling, 
apparatuur ruimte

Expohal 250 - 420 m2 Op aanvraag Deze open ruimtes zijn flexibel in te richten voor 200 tot 300 personen.  
Verschillende plaatsen in Villa Flora mogelijk, of in combinatie:
- open ruimte bij Cookinglab
- open ruimte bij Future Forum
- open ruimte bij Nutritional Concepts Lab

Terras aan de vijver ± 600 m2 Op aanvraag Bij mooi weer is het terras aan de vijver heel geschikt voor een event
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Vergaderarrangementen
Wil je tijdens je vergadering gebruik maken van een van onze 
vergaderarrangementen? Lunchen tijdens een vergaderbreak, 
met een wandeling over ons mooi groene terrein of juist lekker 
met alle campusbewoners en -bezoekers lunchen in ons Q-Food 
restaurant. Wil je toch iets anders? Wij bekijken graag met jou 
de mogelijkheden.

Parkeren
Op de campus is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Hulp of ideeën nodig bij of over de inhoud van je 
programma?
Onze community developers helpen je graag verder: 
Brightlands Campus Greenport Venlo. 
Bel 077 - 850 3361 of mail brightlandsvenlo@brightlands.com

Reserveren, contactgegevens en locatie
Jouw event of vergadering(datum) reserveren of vooraf de 
locatie bekijken? Laten we dan een afspraak maken waarin 
we jouw wensen bespreken. Bel 088 - 000 1700 of mail 
servicepunt@greenportvenlo.nl

Brightlands Campus Greenport Venlo
Campusgebouw Villa Flora
Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo

Campusgebouw Innovatoren
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
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