
€ 20,00 per persoon vanaf 15 personen

€ 17,50 per persoon vanaf 20 personen

Fairtrade koffie/thee & flessen water 
op tafel. Met naar keuze zoete- of 
hartige lekkernijen.

Het arrangement kan uitgebreid 
worden met een lunch of diner.

4 uurs-arrangement 8 uurs-arrangement

€ 39,00 per persoon vanaf 15 personen

Fairtrade koffie/thee & flessen water 
op tafel. Één consumptie p.p. waarbij 
keuze uit frisdrank, vruchtensap, limonade 
of soda. Met naar keuze zoete- of 
hartige lekkernijen.

Vergaderlunch:
Soep van de dag geserveerd met 
rijkelijk belegde open sandwiches, 
aangepast aan het seizoen.
Inclusief: biologische melk, karnemelk 
en vruchtensappen.

Het arrangement kan uitgebreid worden 
met een diner en/of nazit. 

Vergaderen

Vergader -
arrangementen
2e kamer
De 2e kamer is een vergaderzaal met een mooie raampartij die de ruimte van daglicht voorziet. De zaal 
wordt verhuurd voor minimaal 15 personen tot maximaal 50 personen. De 2e kamer heeft geen vaste opstelling; 
wij zetten de gewenste opstelling per event klaar. Wij verhuren je de 2e kamer altijd in combinatie met 
de bijbehorende foyer met bar. Hier staan de lekkernijen en consumpties voor je klaar.

•   Zaalhuur (uitgaande van één plenaire ruimte);
•   Suppoost;
•   Technische assistentie;
•   Flipover;
•   Beamer incl. scherm;

•   Internet/wifi (op aanvraag);
•  Opstelling van de zaal (graag de gewenste
    opstelling doorgeven);
•  Vergaderkoffer met benodigdheden.

De vergaderarrangementen voor de 2e kamer zijn inclusief:

Consumpties buiten het arrangement worden berekend op basis van nacalculatie.



Vergader -
arrangementen
1e kamer
De 1e kamer is een moderne boardroom met optimale kwaliteit van geluid, licht en beeld. Voor de bediening
van de apparatuur leveren wij een iPad. Natuurlijk ontbreekt het high speed WiF-netwerk niet. De ruimte kan 
naast vergaderingen tevens gebruikt worden voor workshops en presentaties. De 1e kamer wordt verhuurd
voor minimaal 15 personen tot maximaal 18 personen. De ruimte is voorzien van een eigen lounge en bar, 
inclusief koelkast.

Consumpties buiten het arrangement worden berekend op basis van nacalculatie.

•   Zaalhuur;
•   Alle technische faciliteiten en technische assistentie;
•   Internet/WiFi-netwerk;

•   Schrijfwaren;
•   Vergaderkoffer met benodigdheden.

De vergaderarrangementen voor de 1e kamer zijn inclusief:

€ 30,00 per persoon

Fairtrade koffie/thee & fruitwater, 
frisdrank, vruchtensap, limonade of soda.
Flessen water op tafel. Met naar keuze 
zoete- of hartige lekkernijen. 

Het arrangement kan uitgebreid
worden met een lunch of diner.

2 uurs-arrangement

€ 85,00 per persoon

Fairtrade koffie/thee & fruitwater, 
frisdrank, vruchtensap, limonade of soda.
Flessen water op tafel. 
Consumpties waarbij keuze uit frisdrank, 
vruchtensap, limonade of soda. Met naar 
keuze zoete- of hartige lekkernijen. 
Een healthy snack en vers fruit.

Vergaderlunch:
Soep van de maand geserveerd
met rijkelijk belegde open-sandwiches, 
aangepast aan het seizoen, en twee 
soorten salades. Inclusief: biologische 
melk, karnemelk en vruchtensappen.

Het arrangement kan uitgebreid
worden met een nazit of diner.

€ 45,00 per persoon

Fairtrade koffie/thee & fruitwater, 
frisdrank, vruchtensap, limonade of soda.
Flessen water op tafel. Met naar keuze 
zoete- of hartige lekkernijen. Een healthy 
snack en vers fruit.

Het arrangement kan uitgebreid
worden met een lunch, diner of nazit.

4 uurs-arrangement

8 uurs-arrangement

Vergaderen


