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Authentiek en modern!





Het beste van beide tijden
Een mix van modern en authentiek

Gastvrij & servicegericht
1931 biedt het beste van beide tijden. De sfeer,

akoestiek en persoonlijke service van toen met de

moderne faciliteiten van nu. 1931 is de meest gastvrije

congres- en evenementenaccommodatie van Zuid-

Nederland en direct verbonden met Brabanthallen

’s-Hertogenbosch. Kies voor deze accommodatie en

samen maken wij van uw congres, evenement,

vergadering, beurs of training een ongekend succes!

Gouden Green Key en gratis WIFI
1931 biedt haar gasten gratis WIFI. Daarnaast is 1931 in

het bezit van de gouden Green Key. Dit betekent dat er

bewust omgegaan wordt met natuur en milieu en dat we

streven naar duurzaamheid op alle fronten

In 1931 opende ’s-Hertogenbosch het eerste, geheel overdekte veemarktcomplex van Nederland. Het gebouw is zo

bijzonder dat het vandaag de dag op de lijst van rijksmonumenten staat. In 1931 werden er koeien en kalveren

verhandeld, nu gebeurt dat met kennis en kunde. De runderhal van toen is nu een geavanceerde congres- en

evenementenlocatie, met de naam 1931 Congrescentrum Brabanthallen.





Voorzien van alle gemakken
Uw congres of evenement kan direct beginnen

Iedere ruimte is voorzien van moderne faciliteiten,

meubilair, vloerbedekking en daglicht, dat waar nodig

te verduisteren is. Uw specifieke wensen rondom

audiovisuele techniek worden met onze preferred

supplier of met uw eigen leverancier op maat bedacht

en uitgevoerd.

1931 is op het gebied van catering van alle markten

thuis en verzorgt catering naar wens. Van een op uw

wensen afgestemde lunch die zorgt voor een

smaakvolle onderbreking van de bijeenkomst tot een

uitgebreid diner als afsluiting van een congres.



Multifunctioneel én flexibel
De ideale locatie voor al uw zakelijke bijeenkomsten

Congres
Een congres organiseren was nog nooit zo makkelijk.

Wij adviseren, organiseren en faciliteren alles tot in

detail. De authentieke elementen inspireren en zorgen

voor een bijzondere ambiance tijdens uw congres. Met

drie flexibele congreszalen en diverse subzalen, die

voorzien van zijn moderne faciliteiten en mobiele

wanden, maakt 1931 uw congres tot een ongekend

succes.

Bedrijfsfeest
De verschillende zalen zijn uitstekend in te zetten

voor de meest uiteenlopende evenementen.

1931 onderscheidt zich als evenementenlocatie door

de uitstekende akoestiek en bijzondere sfeer. De

accommodatie is daardoor een zeer geschikte locatie

voor personeelsfeesten en bedrijfsevenementen.

Vergadering of training
Voor vergaderingen en trainingen kunt u uiteraard bij

1931 terecht. De vergaderruimtes variëren in grootte,

maar in iedere ruimte staan dezelfde moderne

faciliteiten tot uw beschikking. U kunt ook gebruik

maken van de exclusieve boardrooms van 1931, zoals

de authentieke Van Lanschotzaal.

Beurs
De sfeer en aankleding van 1931 maken het een

geschikte locatie voor beurzen tot 4.500 m2. 1931 biedt

u daarnaast ruimtes voor verkoopgesprekken, seminars

en lezingen.

Door de directe koppeling met Brabanthallen

’s-Hertogenbosch kunt u uw congres in 1931

uitstekend combineren met een beurs in

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.





Alle ruimte voor uw succes
Van 4 tot 2.000 gasten

Afmetingen Opstellingen

Ruimte Afmetingen 
l x b (m)

Oppervlakte
m2 Theater U-vorm Carré Cabaret

Begane grond
Congreszalen
Limousin 1 38,80 x 19,10 741 450
Limousin 2 38,80 x 28,90 1.121 1.200
Limousin 3 38,80 x 19,10 741 450
Limousin 1 t/m 3 38,80 x 70,70 2.743 2.000
Paviljoens
Dexter 11 t/m 18 6,50 x 4,30 28 30 10 14 (blok) 10
Dexter 19 8,80 x 6,50 57 60 20 24 30
Dexter 21 t/m 28 6,50 x 4,30 28 30 10 14 (blok) 10
Dexter 30 8,80 x 6,50 57 60 20 24 30
Paviljoen Combinaties
Dexter kwartet (4x) 13,00 x 8,80 114 120 30 48 50
Dexter sextet (6x) 19,60 x 8,80 172 180 42 72 90
Dexter octet (8x) 26,20 x 8,80 231 240 54 96 120
Foyer
Foyer tussen de paviljoens 45,00 x 30,50 1.373
Foyer tussen de kolommen 45,00 x 39,00 1.755
Overige ruimtes
Galloway 20,00 x 13,00 260 250
Rode Geus 11,25 x 8,00 90 69
Eerste etage
Van Lanschotzaal 8,00 x 6,00 48 20
Lakenvelder 31 6,20 x 3,90 24 10 + 6
Lakenvelder 32 6,75 x 4,50 30 10
Lakenvelder 33 6,50 x 4,50 29 12
Lakenvelder 34 7,50 x 5,00 38 14
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Een bezoek waard!
U kunt in ‘s-Hertogenbosch genieten van gezelligheid in

de Korte Putstraat, een nauw straatje met historische

panden vol Brabantse restaurants en cafés. Een

Bossche Bol mag hier niet ontbreken! Maar ook een

tocht over de Binnendieze of een bezoek aan een van

de musea zijn echte aanraders.

’s-Hertogenbosch biedt ook diverse

overnachtingsmogelijkheden. Kijk voor de

mogelijkheden op www.1931.nl.

Bereikbaarheid en parkeren
1931 is centraal gelegen en vanaf Utrecht binnen drie

kwartier bereikbaar. Ook ligt het op slechts één uur

rijden vanaf Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag,

Rotterdam, Venlo en Antwerpen.

Met ruim 1.000 parkeerplaatsen voor de deur beschikt

1931 over uitstekende parkeergelegenheid. Heeft u

meer ruimte nodig? Geen probleem, de parkeerg-

elegenheid kan uitgebreid worden tot maar liefst

4.000 plaatsen.

1931 is ook met het Openbaar Vervoer goed te bereiken.

Vanaf Centraal Station ’s-Hertogenbosch is het slechts

10 minuten lopen.

’s-Hertogenbosch bruist!
Gezellige stad en uitstekend bereikbaar

’s-Hertogenbosch is de meest gastvrije stad van Nederland en 1931 bevindt zich op slechts een steenworp afstand

van de historische binnenstad.
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