
4 uurs arrangement   |   € 24,50

Zaalhuur (vanaf 10 personen)

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en lekkers

Schrijfpapier en pennen

Gebruik van 1 flipover met papier en stiften

Gebruik van 1 beamer incl. projectiescherm

4 uurs arrangement inclusief lunch   |   € 35,50

Zaalhuur (vanaf 10 personen)

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en lekkers

Schrijfpapier en pennen

Gebruik van 1 flipover met papier en stiften

Gebruik van 1 beamer incl. projectiescherm

Uitgebreide lunch

8 uurs arrangement inclusief lunch   |   € 52,50

Zaalhuur (vanaf 10 personen)

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en lekkers

Schrijfpapier en pennen

Gebruik van 1 flipover met papier en stiften

Gebruik van 1 beamer incl. projectiescherm

Uitgebreide lunch

12 uurs arrangement inclusief lunch en diner   |   € 75,50

Zaalhuur (vanaf 10 personen)

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en lekkers

Schrijfpapier en pennen

Gebruik van 1 flipover met papier en stiften

Gebruik van 1 beamer incl. projectiescherm

Uitgebreide lunch

Diner (buffet)

Bij Meeters kunt u genieten van diverse arrangementen. Boekt u een van onze 
arrangementen? Dan wordt u totaal verzorgd. Wilt u het net even anders? 
Geen probleem: we denken graag met u mee.

Vergaderarrangementen 

nice to meet you
Alle genoemde prijzen zijn vanaf prijzen per persoon, incl. btw.



(Technische) faciliteiten

• Trainerskit met handige tools en spellen t.b.v. verrassende energizers

• Draadloos barco clickshare systeem in alle zalen met beamer, projectiescherm of LCD scherm en geluidssysteem

• Altijd technische assistentie aanwezig

• Kopieerservice voor trainers en docenten

• Klimaatbeheersingssysteem in iedere zaal

• Comfortabele vergaderstoelen 

• Daglicht in alle vergaderzalen 

Bereikbaarheid

Meeters beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid op eigen terrein. De locatie is gemakkelijk te bereiken met de 

auto door de centrale ligging in de driehoek Eindhoven, Nijmegen en Den Bosch door de ligging aan de A50 in Uden (afslag 

Volkel/Uden). Ook zijn er laadpunten voor elektrische auto’s beschikbaar.

nice to meet you



Meeters is een merk van IBN. IBN richt zich op het toeleiden naar werk en het bieden 
van passend werk. De namen van de zalen verwijzen naar een van de werksoorten, 
effecten of impact van IBN.

Onze zalen

Zaalnaam Nr. Theater Carre College School U-vorm Examen Cabaret Blok

Talent 1 103 41 57 45 37 16 51 40

Trots 2 92 33 51 41 37 16 48 36

Talent & Trots 1&2 200 48 108 96 42 36 108 92

Helder 3 24 16 15 12 14 6 15 12

Zuiver 4 24 16 15 12 14 6 15 12

Mooi 5 60 20 16 16 16 9 30 16

Groei 6 60 20 16 16 16 9 20 16

Mooi & Groei 5&6 110 32 48 48 28 18 40 48

Paraat 7 60 20 16 16 16 9 20 16

Wereld 8 Boardroom max. 16 personen (vaste opstelling) 

Licht 9 Loungeroom max. 12 personen (vaste opstelling)

Wereld & Licht 8&9 Maximaal 28 personen  (vaste opstelling)

8
83,9 m2

9
56,1 m2

1
124,3 m2

7
60,8 m2

6
62,3 m2

5
62,3 m2

Foyer

2
119,5 m2

4
36,4 m2

3
36,4 m2
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Pauzemogelijkheden

Geniet van de vers gemalen koffie of de heerlijke sapjes in de ruime foyer. Hier staat ook altijd 
iets lekkers voor u klaar. Onze eigen chefkok zorgt voor smaakvolle, passende en bijzondere 
pauzemomenten, passend bij uw budget en thema. Samen met de uiterst gemotiveerde 
medewerkers uit de werkleerlijn horeca zorgt hij voor verrassende lekkernijen tijdens een 
pauzemoment. Om u alvast wat ideeën te geven, hieronder een aantal voorbeelden:
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Bananenbrood met noten 2,75

Chocolade mousse wit en puur 3,25

Ei muffin vega 2,50

Flammkuchen 2,25

Groentesticks met hummus 2,75

Huisgemaakte brownie 2,50

Huisgemaakte risotto ballen 2,50

Makreel mousse op peperkoek 2,75

Mini broodje hamburger 3,25

Mini clubsandwiches vis/vega/vlees 3,95

Poke bowl met zalm 3,50

Quesadilla vega 3,25

Sandwich melted tuna 3,50

Toast met avocado en blauwe bessen 3,25

Wedges watermeloen  1,75

Yoghurt fruit shake 2,75

Yoghurt met granola 2,75

€ 

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 

€

€

€

€

€

€

€

In overleg zijn er allerlei mogelijkheden: graag bieden we u een hapje naar uw wens, passend bij de bijeenkomst. 

Alle genoemde prijzen zijn vanaf prijzen per persoon, incl. btw.



Lunchmogelijkheden 

Graag maken wij u bekend met ons uitgebreide lunchbuffet, waar dagelijks een ruim 
assortiment aan verse en huisgemaakte soepen, broodjes, salades, warme gerechten en 
desserts voor u klaar staat. Dit lunchbuffet zit inbegrepen in ons 4 uurs vergaderarrangement 
inclusief lunch, het 8 uurs arrangement en het 12 uurs arrangement. Wanneer u geen gebruik 
maakt van onze arrangementen en toch gebruik wilt maken van ons lunchbuffet, dan kan dat 
natuurlijk. De kosten hiervoor zijn € 16,50. Onze vergaderspecialisten denken graag met u mee 
over een eventuele andere invulling van de lunch. Enkele voorbeelden: 

Luxe broodjeslunch 14,50

Luxe broodjeslunch in de zaal 16,50 

Clubsandwich-lunch 15,50

€ 

€

€

Alle genoemde prijzen zijn vanaf prijzen per persoon, incl. btw.
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Borrelmogelijkheden 

Gezellig even napraten: uw bijeenkomst informeel afsluiten. Wij doen u graag een passend 
aanbod. Enkele ideeën:

Borrelarrangement  12,50

Één uur onbeperkt drankjes (Hollands assortiment)

Onbeperkt borrelbites koud en warm 

Borrelbites koud 1,25

Borrelarrangement hapjes Oosters 1 uur 4,75

Borrelarrangement hapjes Hollands 1 uur 4,25

Borrelarrangement hapjes Hollands & Oosters 4,50

Huisgemaakte pinchos 1 uur  8,50

€ 

€

€

€

€

€
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Dinermogelijkheden 

De eigen chefkok verzorgt met liefde en passie de gerechten voor u en uw gasten. Samen 
met de uiterst gemotiveerde medewerkers uit de werkleerlijn horeca/catering zorgt hij voor 
verrassende dinermogelijkheden, passend bij uw budget en thema. Enkele suggesties:

Oosters buffet 26,50

Live cooking buffet                                                                 22,50

Bourgondisch buffet 19,50

Creëer je eigen hamburger 18,50

Creëer je eigen hotdog  16,50

Pizza en pasta buffet 17,50

3 gangen (keuze) diner 23,50

4 gangen (keuze) diner 27,50

€ 

€

€

€

€

€

€

€
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Uw zekerheid bij Meeters

Excellente service en kwaliteit, met aandacht voor alle gasten    
Onze vergaderspecialisten zijn de hele dag voor u bereikbaar en denken steeds met u mee.   

Voldoende gratis parkeergelegenheid op eigen terrein, laadpalen beschikbaar voor elektrische auto’s  

In-huis chefkok, voor smaakvolle, passende en bijzondere gerechten  
De eigen chefkok verzorgt met liefde en passie de gerechten voor u en uw gasten. Samen met de uiterst 

gemotiveerde medewerkers zorgt hij voor verrassende borrels en bites, passend bij uw budget en thema. 

Enthousiaste, zeer gemotiveerde medewerkers die zich onder deskundige begeleiding ontwikkelen tot 
waardevolle horeca vakkrachten 

100% social return  
Meeters is een merk van IBN, een sociale onderneming gericht op het creëren van werkgelegenheid voor 

mensen die extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Meeters biedt ruimte aan de werkleerlijn 

horeca/catering van IBN. Wanneer u bij Meeters boekt, geeft u invulling aan Social Return en Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen in uw organisatie.

• Review score van 9,0
• Beste vergaderlocatie van Noord-Brabant, categorie L
• Centraal gelegen in de driehoek Eindhoven, Nijmegen, ’s Hertogenbosch en Venlo
• Gouden Greenkey certificering
• Vier vergaderhamers certificering
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