VERGADEREN

Onze unieke locatie met 5 sfeervol ingerichte vergaderzalen is uitstekend geschikt voor vergaderingen,
seminars & trainingen van 6 tot 250 personen (op reservering!).
Onderstaande arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen en zijn INCLUSIEF zaalhuur, flip-over,
beamer, scherm, WI-FI, parkeergelegenheid en BTW!
Heeft u andere wensen neem dan contact op met afdeling Reserveringen voor een voorstel op maat.
4- UUR ARRANGEMENT incl. huur plenaire zaal









Voor de eerste 35 personen
Voor elke gast daarop volgend

Huur plenaire zaal
Koffie, thee, ijswater
Ochtend break met een zoete lekkernij of Gezonde middag break
Lunchbuffet bestaande uit; Verse soep (vanaf het buffet), verschillende soorten witte en bruine
broden en broodjes, zoet beleg, diverse soorten vleeswaren en gesneden kaassoorten,
verschillende salades, yoghurtbar, een warm gerecht (bv. Kroket of kaassoufflé ), fruit, melk,
karnemelk en jus d’orange.
Flipover met stiften, blocnote met pen
Gratis gebruik van beamer en projectiescherm (graag aangeven bij reservering)
Wi-Fi & gratis parkeren

4- UUR ARRANGEMENT (ochtend of middag)
(zie beschrijving hierboven zonder lunch)
8- UUR ARRANGEMENT incl. huur plenaire zaal










€ 44,50 p.p.
€ 36,50 p.p.

€ 29,50 p.p.

Voor de eerste 35 personen
Voor elke gast daarop volgend

€ 47,50 p.p.
€ 39,50 p.p.

Huur plenaire zaal
Koffie, thee, ijswater
Ochtend break met een zoete lekkernij
Lunchbuffet bestaande uit; Verse soep (vanaf het buffet), verschillende soorten witte en bruine
broden en broodjes, zoet beleg, diverse soorten vleeswaren en gesneden kaassoorten,
verschillende salades, yoghurtbar, een warm gerecht (bv. Kroket of kaassoufflé ), fruit, melk,
karnemelk en jus d’orange.
Gezonde middag break
Flipover met stiften, blocnote met pen
Gratis gebruik van beamer en projectiescherm (graag aangeven bij reservering)
Wi-Fi & gratis parkeren

*De lunch wordt verzorgd in een aparte lunchruimte met uitzicht op de Bergse Plas. Indien u liever in de
zaal luncht is dit uiteraard ook mogelijk.
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ZAALHUREN voor eventuele sub zalen

1 dagdeel

2 dagdelen

Tivolizaal 150m2
Kastanjezaal 30m2
Magnoliazaal 140m2
Terraszaal 140m2
Pergolazaal 70m2

€ 275,00
€ 125,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 175,00

€ 325,00
€ 175,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 225,00

`

Uitbreidingsmogelijkheden tegen meerprijs (graag vooraf reserveren)
Extra Flipover met stiften
€ 19,50
Extra Projectiescherm
€ 20,00
Beamer of laptop (+ scherm)
€ 60,00
Microfoon
€ 25,00
Headset
€ 45,00
Borrel, 1 uur Holl.ass. met 2x luxe hap
€ 13,50
Heeft iemand in uw gezelschap een allergie? Meld het ons!
DINEREN na uw meeting
Een door de chef-kok samengesteld 2-gangendiner, met aperitief en koffie na voor € 24,50 p.p.
VAREN na uw meeting
Boottocht over de Bergse plas in onze salonboot met schipper. Reserveringkosten salonboot
à € 120,- per half uur. (max. 20 personen, alleen mogelijk in de maanden april t/m oktober)
BOWLEN na uw meeting
U kunt uw dag ook sportief afsluiten bij ons naastgelegen bowlingcentrum DOK 99. Een uur bowlen inclusief
gebruik van bowlingschoenen à € 28,50 per uur per baan. (max. 6 pers. per baan)
Heeft u andere wensen neem dan contact op met afdeling Reserveringen voor een voorstel op maat.
Januari 2021 prijswijzigingen voorbehouden.
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