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DILLENS 

Dillensplein 1 – 1060 Brussel 

Munthofstraat 40 – 1060 Brussel 

 

Algemene info en Indeling 
 

Dillens biedt 3 353 m2 bureelruimte aan in een gebouwencomplex zich situerend rond een 

rustgevende binnentuin. Deze kantoorruimte maakt deel uit van een totaal bouwcomplex bestaande 

uit een flathotel Résidence la Source, een 4 **** hotel Hilton Garden Inn, appartementen en kantoren. 

 

Deze kantoren zijn gelegen op de eerste en tweede verdieping en toegankelijk via Munthofstraat 40. 

Onder het gebouw is een ondergrondse parking voorzien met 68 parkeerplaatsen.  

 

Ligging 
 

Het Dillens complex is gelegen in hartje Brussel, op twee stappen van de Louizalaan en nabij het 

Justitiepaleis. Gemakkelijke bereikbaarheid van de internationale luchthaven, het TGV station Zuid en 

de belangrijke invalswegen (Gent-Antwerpen-Amsterdam-Leuven-Parijs). De nabijheid van horeca en 

handelszaken zijn een grote troef. 
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Juridische Eigenaar 
 

ALIDES Properties NV 

Toemaattragel 1 

9000 Gent 

Ondernemingsnummer: 0415.188.902 

 

Mobiliteit 
 

Auto   180m Kleine Ring / 650m Barrière de St-Gilles 

Cambio   400m Station Parvis 

Vélo   3 regionale fietsroutes die voor het gebouw passeren, zo ook de weg naar het  

   treinstation Zuid/Midi 

Villo!   270m – station 39 Munthof 

   280m – station 74 Loixplein 

Metro   140m station Munthof 

Bus   230m Halte Munthof 

   400m Halte Hallepoort 

Trein   1 km station Brussel Zuid/Midi 

 

Momenteel te huur 
 

- Bureelruimte op 1e verdieping:           438 m2 (kant Berckmans)  

                                                                                           opsplitsbaar in 3 ruimtes van 197 m², 194 m² 

                                                                                           en 47 m² 

                                                                                           een alternatieve optie is de ruimte van 47 m²  

                                                                                           te gebruiken als gemeenschappelijke  

                                                                                           vergaderzaal voor de 2 andere ruimtes van  

                                                                                           197 m² en 194 m² 

- Bureelruimte op 2e verdieping:          549 m² (kant Berckmans) 

- ondergrondse parkeerplaatsen          14 onmiddellijk beschikbaar 

                                                                                           mogelijkheid tot inhuren van 39 bijkomende 

                                                                                           parkeerplaatsen  

 

Huurprijs 
 

Verdieping/Looptijd 3 6/9 9+ 

2eV 142 €/m²/jaar 140 €/m²/jaar 137 €/m²/jaar 

1eV 140 €/m²/jaar 138 €/m²/jaar 135 €/m²/jaar 

 

Huurprijs ondergrondse parkeerplaats:  € 1.500/pp/jaar 

Huurprijs archiefruimte:    € 70/m²/jaar 

 

Kosten 
 

Provisie gemeenschappelijke kosten:  € 15/m² 

Provisie privatieve kosten    € 13/m² inbegrepen indien ze verdeeld worden via de  

      gemeenschap: water, verwarming en airco  

Provisie gewestbelasting:   € 8/m²  

Provisie onroerende voorheffing:  € 16/m² 
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Inbegrepen in gemeenschappelijke kosten (zonder dat deze opsomming limitatief is): 

 

- Verbruik water gemeenschappelijke delen 

- Verbruik elektriciteit gemeenschappelijke delen 

- Onderhoud en schoonmaak gemeenschappelijke delen 

- Onderhoud liften 

- Onderhoud HVAC installatie 

- Onderhoud brandpreventie-installaties 

- Vuilnisophaling 

- Onderhoud van tuin 

- Beheerskosten  

 

Privatieve kosten: 

 

- Eigen tellers elektriciteit 

- Tussentellers verwarming/koeling per verdieping (inbegrepen in de gemeenschappelijke kosten, 

zie supra) 

- Tussentellers water per verdieping (inbegrepen in de gemeenschappelijke kosten, zie supra) 

 

Binnenafwerking  

1.1.1 Algemeen 

Het voornaamste doel van deze renovatie was voorzien in de noden en eisen van de huurder en deze te 

vertalen naar comfortabele kantooromgeving van hoge kwaliteit met maatregelen die energie 

besparen en gebruik maken van herbruikbare materialen. 

 

Elke verdieping in het gebouw is gerenoveerd volgens de regels van de kunst en er werd zoveel als 

mogelijk gebruik gemaakt van de recente evoluties in technieken. Alle voorwaarden zijn vervuld op het 

vlak van veiligheid, het welzijn, de energieprestaties en brandpreventies. De vensters werden 

behouden. Alle nodige technieken zijn geïnstalleerd.  

 

In het algemeen gebruikt Alides hernieuwbare materialen, standaard formaten, gemakkelijk weg te 

nemen en om te wisselen met de mogelijkheid tot een simpele technische integratie. 

1.1.2 Tapijt 

De kantoren op de verdiepingen worden voorzien van hypoallergeen tegeltapijt, type tegels van 

50x50cm. Desso – Stratos of gelijkwaardig. Houten plinten worden voorzien. 

 

Harde vloerbekleding 

Toiletten worden uitgevoerd met tegelvloer 30x30 cm 

1.1.3 Schilderwerk 

Alle bestaande en nieuw te plaatsen wanden op deze 2 verdiepingen zijn geschilderd in RAL 9016. 

1.1.4 Plafonds 

In de kantoren is een verlaagd systeem plafond voorzien met metalen lamellen. 

Gezien de geometrie van het gebouw wordt de nodige zorg besteed aan het legplan zodanig dat een 

modulaire opbouw ten behoeve van inhuizing en (her)verdeling maximaal behouden blijft.  

Directe verlichting is voorzien in dit plafond. 
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Vrije hoogte in de kantoren: ≥ 2.60 m. 

Vrije hoogte in de circulatiezones: ≥ 2.40 m. 

 

De plafonds worden zo voorzien dat bij herindeling van de lokalen de nodige akoestische schotten 

kunnen worden geplaatst. 

1.1.5 Vaste binnenwanden 

De vaste wanden zijn voorzien in gipskarton, aangepast aan de akoestische noodzaak en lokale 

brandwerendheid. De kolommen worden waar nodig uitgekast in gipskarton. Deze wanden zijn 

gebouweigen en maken geen deel uit van de gebruikersinrichting. 

 

Technische uitrusting 

Onderstaande beschrijft de standaard technische uitrusting die werd voorzien bij de renovatie van 

beide verdiepingen. 

 

De vroegere technische installaties van het bestaande gebouw werden volledig verwijderd, met 

uitzondering van de bestaande aansluiting HS/LS-installatie, de 2 verwarmingsketels en de 

nutsvoorzieningen gas, water, telefonie en afwatering. Alle andere technische uitrustingen zijn 

volledig vernieuwd om aan het gevraagde comfort en energetische prestaties  te voldoen. 

 

Toegangscontrole  

Het gebouw heeft 2 ingangen, één via het Dillensplein 1, een  tweede via de Munthofstraat 40. Beide 

toegangen kunnen worden uitgerust met een badgesysteem waarvoor wachtleidingen zijn voorzien. 

 

Elektriciteit  

De kantoren  op niveau 1 en 2 worden momenteel gevoed via meters 3x400V + N van 32 A (2 meters per 

verdiep). 

Deze meters worden samen met de andere meters gevoed vanuit een hoogspanningscabine met een 

transformator van 400 kVA. 

 

Lokale voeding Data en Telefonie 

Data telefonie en lokale voeding wordt principieel verdeeld via bestaande omkastingen ingewerkt  in 

de vloer en/of buitenmuren. Een alternatieve verdeling door vaste wandkanalen kan in overweging 

worden genomen, op kosten van de huurder. 

 

Verlichting 

Verlichtingsarmaturen 

De verlichtingsarmaturen werden met bijzondere aandacht geselecteerd. Het betreft 

energiebesparende toestellen, met voornamelijk TL-lampen, een lage luminantie, voorzien van 

elektronische ballasten die kunnen ingewerkt worden in het plafond. Het gebruik van gloeilampen of 

halogenen is vermeden. Verlichting met enkel of voornamelijk een decoratieve functie wordt tot een 

minimum beperkt. Er werd bij het voorzien van de toestellen steeds rekening gehouden met de 

bereikbaarheid voor toekomstige onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.  

 

Voor de regeling van de verlichting wordt volgende in acht genomen: 

- Manuele bediening met tijdschakelaar voor bediening in de gangen, traphallen en garage;  

- Manuele bediening in de sanitaire blokken 

- Manuele bediening (2 lichtschakelaars) per verdieping 
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Minimale verlichtingssterktes 

- 500 lux op het taakoppervlak in landschapskantoren; 

- 500 lux op het taakoppervlak in individuele kantoren en vergaderzalen; 

- 200 lux in gangen, inkomhallen en liftsassen; 

- 150 lux in de sanitaire lokalen; 

- 150 lux in de technische lokalen. 

1.1.6 Veiligheidsverlichting 

Voldoende noodverlichtingstoestellen zijn op deskundig gekozen plekken voorzien zodat een veilige 

evacuatie te allen tijde mogelijk is. Er wordt steeds gewerkt met autonome veiligheidsverlichting met 

zelftest en een autonomie van 1 uur 

 

De nooduitgangen blijven steeds aangeduid met autonome toestellen voorzien van een pictogram. 

Alides kiest ervoor om de veiligheidsverlichting niet permanent te laten branden op de verdiepingen.  

 

Zonwering 

Buitenzonwering aan kant binnentuin met elektrische bediening. 

 

Branddetectie en brandbeveiliging 

De branddetectie-installatie met mogelijkheid van automatische transmissie is voorzien voor elke 

halve verdieping. 

 

De autonome brandcentrale kan worden uitgebreid met een module voor automatische 

doorschakeling van de alarmen. 

 

Detectoren en handdrukmelder zijn van het adresseerbare type.  

Per verdieping zijn 2 haspels van 30m beschikbaar, met  hydrant DSP45. Brandblussers zijn voorzien in 

de gemeenschappelijke delen conform de geldende normen en voorschriften van de brandweer. De 

huurders dienen zelf brandblusapparaten te voorzien in de privatieve delen. 

 

Alle nodige maatregelen zijn getroffen om de brandveiligheid te maximaliseren. Voor dit gebouw is 

bijzondere aandacht besteed aan de compartimentering door middel van branddeuren, brand-kleppen 

en brandwerende materialen. 

 

Liften 

De 4 bestaande personenliften zijn onderworpen aan een risico-analyse. De binnenkant van de 

liftkooien zijn gerenoveerd. 
 

HVAC  

Verwarming 

Voor de productie van verwarming zal gebruik worden gemaakt van 2 gasgestookte verwarmingsketels 

in cascade, met het Optimagaz label. De warmwaterverdeling wordt bovendien verdeeld met 

energiezuinige frequentie gestuurde A-label pompen. 
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Koeling 

Om de kantoren te voorzien van airconditioning wordt gebruikt gemaakt van een koelmachine met het 

Eurovent A label . De ijswaterverdeling gebeurt eveneens met energiezuinige frequentie gestuurde A-

label pompen. 

1.1.7 Verdeelunits in de kantoren 

De kantoren worden verwarmd en gekoeld met ventilo-convectoren. Deze units zijn verwerkt in een 

esthetische projectomkasting en laten een maximale flexibiliteit toe naar kantoorindeling.  

De sanitaire kernen worden verwarmd door middel van radiatoren, uitgerust met een thermostatisch 

regelventiel. 

1.1.8 Ventilatie 

Het ventilatiesysteem is voorzien van een luchtbehandelingsgroep met warmterecuperatie type 

hygroscopisch warmtewiel. Gebruikte lucht zal worden afgezogen en tegelijkertijd worden de ruimtes 

voorzien van verse buitenlucht.  

Als de temperatuur van de buitenlucht lager is dan de gevraagde ruimtetemperatuur in koeling, kan er 

worden geventileerd met ‘free-cooling’. 

Bij het ontwerp van de installatie van de luchtbehandeling is men gestart van een minimaal 

ventilatiedebiet met koude buitenlucht teneinde een goede luchtkwaliteit binnen het gebouw te 

garanderen. 

 

Het ventilatiesysteem voor de kantoren is zo ontworpen en geïnstalleerd dat de concentraties fijn stof 

zullen beperkt blijven en de huidig vigerende richtlijnen inzake luchtverversing worden gerespecteerd. 

Voor de werkplekken wordt een minimaal ventilatiedebiet met verse lucht voorzien van 22m³/u per 

persoon. 

1.1.9 Regeling 

De temperatuur en werkingsmode worden geregeld door middel van een gecentraliseerde sturing. 

Individuele regeling is ook steeds mogelijk want elk van de binnentoestellen kan worden uitgerust met 

een lokale bediening. Dit laat een flexibele interieurindeling en -inrichting toe. 
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Mogelijk inrichting 
 

Deze 3D simulaties geven een beeld van een mogelijke inplanting in het Dillens complex, makkelijk 

realiseerbaar in samenwerking met Alides.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ De meubelen op deze beelden zijn fictief en maken geen deel uit van de inrichting. 
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Grondplannen 

 

 

Figuur 1 – 1e verdieping 
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Figuur 2 – mogelijke indeling 1° verdieping 
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Figuur 3 - 2° verdieping 
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Figuur 4 - grondplan ondergrondse parking -1 
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Figuur 5 - grondplan ondergrondse parking -2 met archiefruimte 
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Foto’s 
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