Hier proef je het leven!
VERGADEREN IN STIJL
Ons zalencentrum is ingericht voor
vergaderingen van 5 tot 400 personen.
Bij ons heeft u ook de mogelijkheid om
op niveau te vergaderen. De zalen zijn
fris en eigentijds en beschikken over
alle benodigdheden voor een geslaagde
vergadering.

TAININGEN
& CURSUSSEN
Door de ruime opzet van onze zalen,
terrassen en (gratis) parkeerplaats
leent de locatie zich uitstekend voor
trainingen en of cursusssen. Hierbij
kunt u denken aan BHV-trainingen,
opfriscurssesen etc.

ONTSPANNEN IN DE
BUITENLUCHT
Wilt u naast een (in)formele
bijeenkomst ook ontspannen of werken
aan de teamsfeer? Bij ons is het
mogelijk om uw zakelijke bijeenkomst te
combineren met een activiteit zoals
Pitch&Putt Golf of voetgolf.
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ZAKELIJKE
BIJEENKOMST
VERGADERARRANGEMENT

DIT STAAT VOOR U KLAAR!

Onderstaande arrangementen bestaan uit
een dagdeel van 4 uur.

Om een bijeenkomst zo vlot mogelijk te laten
verlopen staan de volgende faciliteiten voor u
klaar:

Trusted tradition
Onbeperkt koffie/thee (thermoskan)
Zoete of hartige lekkernij
Vitaalwater
Pepermunt
8,70

Charge the morning
Onbeperkt koffie/thee (thermoskan)
Muffin
Gesneden fruitmix
Vitaalwater
Pepermunt
Inclusief lunch: '12-uurtje'
21,55

Relax in the afternoon
Onbeperkt koffie/thee (thermoskan)
Muffin
Gesneden fruitmix
Vitaalwater
Pepermunt

Flipover
Zowel losse als vaste microfoons
WIFI
Vergaderkit
papier | pennen | potloden | etc.

Zaalindeling zoals vooraf besproken
Telefoon zodat u snel in contact staat met
onze collega's

EXTRA ONDERSTEUNING
Om uw bijeenkomst extra kracht bij te zetten
kunt u de volgende faciliteiten huren:

Beamer
LCD scherm (HD-kwaliteit)

27,30
27,30

Eveneens is het mogelijk om, in overleg,
audio en visuele middelen van buitenaf in
te huren

VERGADERINGEN EN SEMINARS
Voor het gebruik van onze zalen rekenen wij de
volgende huur:

De Schouw

105,05 per dagdeel

Buitenzicht

98,95 per dagdeel

't Kabinet

41,95 per dagdeel

Inclusief diner: 3-gangen keuzemenu
40,50

ZOEKT U EEN ANDERE (CULINAIRE) INVULLING? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

