


in Stadion
Galgenwaard!

Welkom

Meetings in Stadion Galgenwaard, de thuishaven van 
FC Utrecht, zijn meetings op topniveau. Verdeeld 
over vijf verdiepingen bevinden zich een aantal 
moderne en multifunctionele zalen en Lounges. De 
ruimtes bieden uw gasten de unieke kans om een 
kick-off, vergadering, beurs, presentatie, receptie of 
feestavond in voetbalsfeer bij te beleven. Uiteraard 
bieden wij u ook ruimtes met een uiterst zakelijk 
karakter, als u niet zozeer op zoek bent naar dat 
“vleugje voetbal”.

Met topcateraar Maison van den Boer bent u verzekerd van de 

beste service en kwaliteit. In deze informatiebrochure vindt u 

een aantal mogelijkheden welke wij u in Stadion Galgenwaard 

bieden. Uiteraard bieden wij u graag een totaalpakket bestaande 

uit food, drinks, service, techniek en entertainment met als doel 

een originele en inspirerende meeting voor u en uw gasten.

Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw 

bijeenkomst en hopen u binnenkort in Stadion Galgenwaard 

te mogen ontvangen. Wanneer u vragen heeft of aanvullende 

informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met onze 

Salesafdeling op onderstaand telefoonnummer. Wij adviseren u 

graag!

Graag tot ziens in Stadion Galgenwaard!

Salesteam Galgenwaard Events

Herculesplein 241

3584 AA  UTRECHT

Telefoonnummer: 030 888 57 70

Mail: stadiongalgenwaard@maisonvandenboer.com

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW.

3
 I 

G
A

LG
E

N
W

A
A

R
D

 E
V

E
N

T
S



In onderstaand overzicht vindt u de diverse zalen/
ruimtes welke wij u kunnen aanbieden voor 
uw vergaderingen, seminars, presentaties en 
personeelsfeesten. Door enkele zalen/ruimtes te 
combineren, wordt de capaciteit vergroot en maakt 
het onderbrengen van grotere gezelschappen ook 
mogelijk.

Zaalcapaciteit Prijzen

M2 Theater Cabaret Carré U-vorm Receptie Diner 
Sit-down

Buffet

TRIBUNE

Noordtribune - 3000 - - - - - -

Oosttribune - 5000 - - - - - -

Zuidtribune - 8000 - - - - - -

Westtribune - 5000 - - - - - -

PROMENADES

Noordpromenade 1700 350 150 50 50 1200 300 800

Westpromenade 1700 200 75 40 40 800 250 500

Zuidpromenade 2000 350 150 50 50 1200 300 800

Veld

1e ETAGE

Kleedkamer Thuis 80 25 - - - 35 - -

Kleedkamer Uit 80 25 - - - 35 - -

Spelershome 150 60 30 - - 100 60 100

2e ETAGE

Leliveldzaal 550 100 50 - - 600 150 400

Van der Lindenzaal:* 600 550 250 50 50 800 300 550

Domzaal 75 40 20 - - 50 30 40

Veloxzaal 75 75 40 24 20 60 40 50

Elinkwijkzaal 75 75 40 24 20 60 40 50

Doszaal 75 75 40 24 20 60 40 50

Dosbar 75 75 40 24 20 60 40 50

3e ETAGE

Van Veenzaal 300 100 60 30 24 200 100 150

Van Hanegemzaal 370 250 100 50 40 300 175 200

Vredenburgzaal 180 25 20 20 16 75 40 60

4e en 5e ETAGE

Skyboxen (6x) 35-60 16-40 12-30 10-20 12-24 25-60 12-44 25-60

*Door mobiele wanden is de Van der Lindenzaal onder te verdelen in maximaal 5 separate ruimtes; Domzaal, 

Veloxzaal, Elinkwijkzaal, Doszaal en Dosbar.

1 dagdeel 2 dagdelen

TRIBUNE

Noordtribune € 1.800,00 € 3.600,00

Oosttribune € 1.800,00 € 3.600,00

Zuidtribune € 1.800,00 € 3.600,00

Westtribune € 1.800,00 € 3.600,00

PROMENADES & VELD

Noordpromenade € 800,00 € 1.250,00

Westpromenade € 800,00 € 1.250,00

Zuidpromenade € 800,00 € 1.250,00

Veld – onder voorbehoud € 5.000,00 € 10.000,00

1e ETAGE

Kleedkamer uit € 275,00 € 350,00

Kleedkamer thuis € 275,00 € 350,00

Spelershome € 400,00 € 600,00

2e ETAGE

Leliveldzaal € 850,00 € 995,00

Van der Lindenzaal; € 850,00 € 995,00

Domzaal € 225,00 € 350,00

Veloxzaal € 225,00 € 350,00

Elinkwijkzaal € 225,00 € 350,00

Doszaal € 225,00 € 350,00

Dosbar € 225,00 € 350,00

3e ETAGE

Van Veenzaal € 650,00 € 825,00

Van Hanegemzaal € 650,00 € 825,00

Vredenburgzaal € 500,00 € 700,00

4e en 5e  ETAGE

Skyboxen groot € 275,00 € 350,00
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Galgenwaard events 
biedt u een aantal basis- 

arrangementen aan. 
De arrangementen zijn 

inclusief genoemde 
culinaire invulling, 

personeelskosten en 
passend meubilair.

Indien uw wensen geen 
aansluiting vinden bij 

genoemde arrangementen 
werken wij graag een 
arrangement op maat 

voor u uit. 

4-uurs Vergaderarrangement 

€ 36,75 p.p. 

•  Onbeperkt koffie en thee met 

koffiegarnituren

•  Onbeperkt mineraalwater

•  Lunch met luxe belegde broodjes, 

warm lunch-item, gezond item 

(bijvoorbeeld handfruit, smoothie 

of salad shaker), melk, karnemelk 

en jus d’orange

8-uurs Vergaderarrangement 

€ 44,00 p.p. 

•  Onbeperkt koffie en thee met 

koffiegarnituren

•  Onbeperkt mineraalwater

•  Lunch met luxe belegde broodjes, 

warm lunch-item, gezond item 

(bijvoorbeeld handfruit, smoothie 

of salad shaker), melk, karnemelk 

en jus d’orange.

•  Frisdranken tijdens middagpauze 

met energybars

4-uurs Kick-off arrangement 4

€ 31,25 p.p.

•  Onbeperkt koffie en thee met 

koffiegarnituren

•  Onbeperkt mineraalwater

•  Borrel op basis van 1 uur 

bestaande uit dranken uit 

het Hollands assortiment, 

warme borrelhapjes (3 p.p.) en 

tafelgarnituren

1-uurs Borrel arrangement 

€ 13,25 p.p.

•  Onbeperkt Hollands 

drankenassortiment

•  Warme borrelhapjes (3 p.p.)

•  Tafelgarnituur zoals nootjes en 

zoute koekjes

Alle arrangementen zijn geldig 

vanaf minimaal 10 personen.

Exclusief zaalhuur en audiovisuele 

middelen

2,5-uurs Receptie arrangement 

€ 31,25 p.p.

•  Hollands drankenassortiment

•  Warm en koud borrelgarnituur en 

tafelgarnituur

•  Zaalhuur 

3,5-uurs Buffet arrangement 

€ 57,75 p.p.

•  Hollands drankenassortiment

•  Warm en koud borrelgarnituur en 

tafelgarnituur

•  Keuze uit verschillende buffetten 

“Wereldse Gerechten” 

•  Zaalhuur 

Alle arrangementen zijn geldig 

vanaf minimaal 10 personen.

Exclusief audiovisuele middelen

Culinaire
arrangementen



Stadiontour
U kunt uw gasten middels een 

rondleiding kennis laten maken met 

de bijzondere entourage van een 

voetbalstadion. Tijdens deze één uur 

durende stadiontour kom je op plaatsen 

waar je normaal gesproken niet zo snel 

komt, zoals de kleedkamers, skyboxen 

en het FC Utrecht museum.

De rondleiding wordt geheel verzorgd 

door een gastheer van FC Utrecht.

De kosten voor een rondleiding door 

Stadion Galgenwaard in combinatie met 

een zaalreservering, bedragen € 5,75 per 

persoon (excl BTW) met een minimum 

van 10 personen.

Kookworkshop
Een chef-kok legt u in het kort de opzet van de 

kook-clinic aan de genodigden uit. De sloven, 

koksmutsen en hand-outs worden uitgedeeld 

en men neemt plaats achter de werkplekken. 

De gasten gaan nu zelf aan de slag volgens de 

recepturen uit de hand-out. Per gerecht assisteert 

één kok de gasten met de bereidingen. 

Vervolgens nemen de gasten plaats aan de 

gedekte dinertafel, waar het door hen bereide 

driegangen diner met brood en boter wordt 

geserveerd.

Wij bieden u deze workshop aan vanaf € 65,00 

per persoon, exclusief dranken en zaalhuur. 

De workshop kan worden uitgevoerd vanaf 25 

personen.
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Sportieve
mogelijkheden
Gasten komen meteen in de voetbal sfeer door deel te nemen 

aan speed schieten bij de entree van het Stadion. Daarnaast 

kunnen er competities worden georganiseerd zoals bunji-soccer, 

voetbalschijf schieten en / of (levend) tafelvoetbal.

Uiteraard kunnen wij al uw gasten voorzien van FC Utrecht-

kleding, de mascotte van FC Utrecht kan worden ingezet en er 

kan gebruik worden gemaakt op aanvraag van het veld en de 

boarding. 

Voor deze opties zijn alle prijzen op aanvraag.

Vanuit richting Amsterdam
U volgt de A2 tot knooppunt 
Oudenrijn. Volg de borden A12 
richting Arnhem/Ring Zuid. 
Vervolgens neemt u afrit 18 
Lunetten/Houten. Neem op 
de rotonde de derde afslag 
richting Lunetten. U rijdt nu op 
de Waterlinieweg. Neem op 
de Waterlinieweg afrit Stadion 
Galgenwaard. 

Vanuit richting Den Haag
U volgt de A12 richting Utrecht. 
Volg de borden Arnhem/Ring 
Zuid. Vervolgens neemt u afrit 
18 richting Lunetten/Houten. 
Neem op de rotonde de derde 
afslag richting Lunetten. U rijdt 
nu op de Waterlinieweg. Neem 
op de Waterlinieweg afrit Stadion 
Galgenwaard. 

Vanuit richting Rotterdam
Volg de A20 richting Dordrecht/
Utrecht Neem bij Gouda de 
afslag A12 richting Arnhem/Ring 
Zuid. Vervolgens neemt u afrit 
18 richting Lunetten/Houten. 
Neem op de rotonde de derde 
afslag richting Lunetten. U rijdt 
nu op de Waterlinieweg. Neem 
op de Waterlinieweg afrit Stadion 
Galgenwaard. 

Vanuit richting Amersfoort
Neem de A28 richting Utrecht. Sla 
aan het eind van de A28 linksaf de 
Waterlinieweg op. Neem de eerste 
afslag naar de Laan van Minsweerd. 
Sla bij de verkeerslichten bij de 
Stadionlaan linksaf. Vervolgens rijdt 
u rechtsdoor onder het viaduct 
door. Aan uw rechterhand ziet u 
Stadion Galgenwaard.

Vanuit richting Breda
Volg de A27 tot knooppunt 
Lunetten. Neem de afslag naar 
de A12 Centrum/Jaarbeurs. 
Vervolgens 
neemt u afrit 18 richting Lunetten/
Houten. Neem op de rotonde de 
derde afslag richting Lunetten. U 
rijdt nu op de Waterlinieweg. Neem 
op de Waterlinieweg afrit Stadion 
Galgenwaard. 

PARKEREN
U kunt uw auto parkeren op de 
“Parkeerplaats Hoofdingang”: 
aan het einde van de afrit Stadion 
Galgenwaard links afslaan en 
direct rechts voorsorteren. Ga 
bij de verkeerslichten rechtsaf. 
Vervolgens ziet u aan uw 
rechterhand de noordzijde van 
het stadion, waar de ingang zich 
bevindt.

Ook kunt u uw auto parkeren in de 
“ Parkeergarage Q-Park”: onder aan 
de afrit Stadion Galgenwaard ziet 
u direct rechts de parkeergarage. 
U neemt ingang Noord voor de 
noordzijde van het stadion, waar 
de ingang naar de bijeenkomst zich 
bevindt. 

OPENBAAR VERVOER
Vanaf het Utrecht CS is Stadion 
Galgenwaard te bereiken met 
buslijn 13 en 12. De bus stopt net 
iets voor de hoofdingang van 
het stadion. Looptijd ongeveer 2 
minuten.

LET OP: Wanneer u het adres 
Herculesplein 241 in uw 
navigatiesysteem intypt, kan het 
zijn dat u direct naar de Q-Park 
parkeergarage wordt geleid, Indien 
u voor de ingang Noord van het 
stadion afgezet wilt worden of 
wilt parkeren op de “Parkeerplaats 
Hoofdingang”, slaat u niet rechtsaf 
naar de parkeergarage, maar rijdt 
u nog een klein stukje door langs 
het stadion. Ingang Noord ligt 
vervolgend aan uw rechterhand.

Routebeschrijving Stadion 
Galgenwaard - Utrecht
Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht, (030) 888 57 70
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