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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Centraal in het land en in het hart van Utrecht vindt u, op loopafstand van het centraal station en daardoor 
uitstekend bereikbaar, Cursus- en vergadercentrum Domstad. De ligging in combinatie met alle faciliteiten 
die u van ons mag verwachten, maakt van ons Cursus- en vergadercentrum een unieke en aantrekkelijke 
locatie voor haar gasten. (lees meer bij Locatie & Gebouw) 
  
Wij bieden u de ruimte! Of u nu ongestoord wilt vergaderen met uw team, een intensieve training wilt 
geven voor een groep cursisten of uw jaarcongres wilt organiseren, Cursus- en vergadercentrum Domstad 
biedt passende ruimte en gastvrijheid. Wij hebben een diversiteit aan accommodatie,  waaronder enkele 
vergaderruimten, trainingszalen, een compacte congreszaal voor maximaal 80 personen, een auditorium 
voor 150 personen en een flexibele congresruimte tot maximaal 400 personen. (lees meer bij Ruimte voor 
uw bijeenkomst) 
 
Jaarlijks verzorgen wij vele bijeenkomsten variërend van 2 tot maximaal 400 personen. De zalen kunnen 
worden voorzien van diverse audiovisuele hulpmiddelen alsmede ICT apparatuur. Tevens kunnen onze 
reserveringsmedewerkers u met allerhande zaken van dienst zijn. (lees meer bij  Faciliteiten) 
 
Naast de beschikbare accommodatie kunnen wij ook aan alle mogelijke cateringwensen voldoen. Of het 
nu gaat om een kop koffie tijdens de vergadering, een uitgebreid lunchbuffet of een 'aangeklede borrel' 
ter afsluiting van uw bijeenkomst, onze cateringmedewerkers zijn u graag van dienst. Speciaal vragen wij 
uw aandacht voor onze diverse cateringarrangementen. (lees meer bij  Catering) 
 
Indien u besluit om Cursus- en vergadercentrum Domstad als uw locatie te kiezen, bent u verzekerd van 
een prettige en gastvriendelijke to-the-point dienstverlening, waarbij persoonlijke aandacht voor u en uw 
gasten geen moment uit het oog wordt verloren.  
Mocht u nog vragen of wensen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wilt u ons Cursus- 
en vergadercentrum komen bezoeken, dan leiden wij u graag rond. Onder het genot van een kop koffie 
of thee, kunnen wij uw bijeenkomst verder met u doornemen en u een passende offerte doen toekomen. 
 
Voor meer informatie en voor het maken van reserveringen kunt u contact opnemen met onze afdeling 
reserveringen. 
Telefoon: 030- 2927700 (Afdeling reserveringen tijdens kantooruren) 
  030- 2927777 (Receptie tijdens openingstijden) 
E-mail:  reserveringen@accommodatiedomstad.nl   
Website: www.accommodatiedomstad.nl 
 
 
 
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM! 

 

 

 

 

 

http://www.accommodatiedomstad.nl/
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LOCATIE & GEBOUW 

Ligging: 
Op loopafstand van Utrecht Centraal Station is Cursus- en vergadercentrum Domstad gevestigd. Het 
gezellige stadshart van Utrecht met zijn unieke grachten kan met een wandeling van ca. 15 minuten 
worden bereikt. De centrale ligging van Utrecht en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, maken 
ons uitermate geschikt voor bijeenkomsten waarvan de deelnemers uit het gehele land afkomstig zijn. 
Tevens zijn wij gesitueerd aan één van de grotere invalswegen van de stad schuin tegenover de Jaarbeurs. 

Parkeren: 
De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand van onze locatie 
(P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg) Op de terreinen van de Jaarbeurs is een 
uitrijkaart te verkrijgen voor een dagtarief van € 20,- (of € 4,00 per uur). Op onze eigen parkeerplaats aan 
de achterzijde van ons pand, kunt u weliswaar gratis, maar zeer beperkt uw auto kwijt. Daarbij geldt 
vol=vol. Voor mindervalide gasten reserveren wij op uw verzoek graag een plek.  
Let op: in de wijk rondom ons Cursus- en vergadercentrum is het betaald parkeren middels betaal-
automaten (pinnen). De tarieven zijn door de gemeente bepaald en bedragen in 2020 € 4,27 per uur, 
€29,85  voor een dagkaart (9.00– 23.00 uur) en € 10,22 voor een avondkaart (19.00- 23.00 uur). Voor 
meer informatie: http://www.parkerenindestad.nl/utrecht. 

P+R Westraven 
Wij attenderen u en uw gasten ook graag op de mogelijkheid van parkeren bij P+R Westraven. Gelegen 
direct aan de A12, voldoende overdekte parkeergelegenheid en met de sneltram bent u in 10 minuten 
bij Cursus- en vergadercentrum Domstad. Dit alles voor slechts € 5,-.  
Meer informatie vindt u op www.goedopweg.nl 

 
 
Ons gebouw aan de Koningsbergerstraat nr. 9: 
Bij binnenkomst zijn monitoren aanwezig waarop uw bijeenkomst wordt aangekondigd met de juiste 
zaal. Wij kunnen hierop de door uw gewenste tekst plaatsen. Bij de receptie kunt u tevens terecht voor 
al uw vragen; de receptiemedewerker is u graag van dienst. Naast een uitgebreid 
zelfbedieningsrestaurant, beschikt onze locatie ook over diverse automaten voor koffie/thee, 
frisdranken en snacks (automaten middels contante betaling, bij de receptie is het mogelijk om geld te 
pinnen). Er is ook een kleine rustruimte aanwezig, die bij de receptie gereserveerd kan worden om te 
kolven e.d.. 

http://www.parkerenindestad.nl/utrecht
http://www.goedopweg.nl/
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 Ons gebouw is rolstoel toegankelijk, een lift en een gehandicaptentoilet zijn aanwezig. 
 Openingstijden: - maandag tot en met donderdag van 08.00 uur – 21.00 uur    

   - vrijdag en zaterdag van 08.00 uur – 17.00 uur 
 Zondag en feestdagen gesloten, alsmede het gehele weekend rondom Pasen, de periode tussen 

kerst en Nieuwjaar en de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. Tevens gedurende 3 weken in de 
zomerperiode. 

 Tijdens schoolvakanties gelden afwijkende openingstijden.  
 
Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar één van onze medewerkers. 
 

RUIMTE VOOR UW BIJEENKOMST 
 
Tarieven en inrichting ruimtes 
Op de volgende pagina’s kunt u eenvoudig nagaan welk type ruimte voor u geschikt is. De ruimtes zijn 
ingedeeld op basis van een standaard indeling voor het aantal personen. Onze reserveringsmedewerkers 
helpen u graag verder met advies om uw wensen optimaal te kunnen invullen. Afhankelijk van de 
opstelling en de benodigde AV en ICT middelen kan het aantal personen in een zaal worden beïnvloed. 
De definitieve zaaltoewijzing is op de dag van de bijeenkomst zichtbaar op onze monitoren. 
 
Alle genoemde prijzen zijn geldig van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021 (onder voorbehoud van eventuele 
prijswijzigingen).  
Zaalhuurprijzen zijn inclusief ledscherm of beamer. Eventuele benodigde apparatuur, zoals laptop of 
geluidsversterking dient apart te worden gehuurd. Over de zaalhuur wordt geen BTW gerekend. 
 
Inrichting van de ruimtes 
De ruimtes worden ingericht op basis van het reguliere gebruik van een specifieke ruimte. Dat betekent 
dat sommige ruimtes beter geschikt zijn voor een vergadering, workshop of presentatie. De 
mogelijkheden zijn met name een carré-opstelling, u-vorm, schoolopstelling of theater setup. In overleg 
kan, indien mogelijk, hiervan worden afgeweken. 
Gedurende de coronacrisis is de capaciteit van de zalen, door de 1,5 meter afstand, ongeveer gehalveerd. 
 

Opstelling 

      

 
Dagdelen 
Ochtend  08.30 uur– 12.30 uur 
Middag  13.00 uur– 17.00 uur 
Avond  18.00 uur– 22.00 uur 
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Vergaderzaal voor maximaal 6 t/m 8 personen 
Opstelling standaard in blok of carré-vorm, ruimte circa 15 m2. 

 1 dagdeel  € 95 

 2 dagdelen  € 160 

 3 dagdelen  € 195 

 
Vergaderzaal voor maximaal 10 t/m 14 personen 

Opstelling standaard in carré-vorm, ruimte circa 30 m2.  

 1 dagdeel: € 155 

 2 dagdelen: € 265 

 3 dagdelen: € 325 
 

Voorbeeld van een vergaderzaal van 12 personen in carré-opstelling 
 
 

 
Trainingszaal voor maximaal 18 t/m 23 personen 
Opstelling standaard in U-vorm, ruimte circa 50 m2. 

 

 1 dagdeel: € 200 

 2 dagdelen: € 345 

 3 dagdelen: € 425 
 

Voorbeeld van een trainingszaal van 19 personen in U- opstelling 
 

 

Trainingszaal voor maximaal  25 t/m 35 personen 
Opstelling standaard in U-vorm, ruimte circa 70 m2. 

 
 1 dagdeel: € 280 

 2 dagdelen: € 475 

 3 dagdelen: € 585 

 

Training/congreszaal voor maximaal 35 t/m 60 personen 
Opstelling afhankelijk van het aantal personen,  
ruimte circa 85-100 m2. 

 

 1 dagdeel: € 345 

 2 dagdelen: € 585 

 3 dagdelen: € 725 
 
Voorbeeld van een training/congreszaal in U- opstelling 

 
 

Gedurende de coronacrisis is de capaciteit van de zalen, 
 door de 1,5 meter afstand, ongeveer gehalveerd. 
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Kleine congreszaal (t/m 80 personen) 
Vlakke ruimte in theateropstelling voor maximaal 80 personen, 
ruimte circa 90 m2. 

 
 1 dagdeel:  € 420 

 2 dagdelen: € 725 

 3 dagdelen: € 895 

 
Auditorium (t/m 150 personen) 
Gelegen op de 2e etage. Losse stoelen in een theateropstelling, de stoelen lopen naar omhoog op, ruimte 
circa 200 m2. In deze ruimte is geen daglicht aanwezig en daarmee minder geschikt voor bijeenkomsten 
die een hele dag duren. 
 

 1 dagdeel:  € 520 

 2 dagdelen:  € 875 

 3 dagdelen: € 1100 
 
  

 
 

 
 
 
Grote congreszaal 
Gelegen op de begane grond. Met een vlakke vloer en een klein podium. Met maximaal 150 personen 
in theateropstelling, maakt u gebruik van de halve zaal (afgebakende ruimte van circa 325 m2). Uiteraard 
zijn andere opstellingen ook mogelijk. Echter wanneer daarmee de benodigde ruimte groter wordt en/of 
uw gezelschap uit 150 tot 400 personen bestaat, zal de gehele zaal voor u gereserveerd worden. 
Deze zaal biedt de mogelijkheid voor projectie middels 2 beamers op 2 schermen (vaste opstelling),  
wat de zichtbaarheid van een presentatie aanzienlijk vergroot. Dit is bij grote groepen (>280 personen) 
naar achteren toe nog verder uit te breiden met 2 LEDschermen. 

Half, circa 325 m2 
 1 dagdeel: € 775 

 2 dagdelen: € 1300 

 3 dagdelen:  € 1600 
 
Heel, circa 550 m2 
 1 dagdeel: € 1250 

 2 dagdelen: € 2150 

 3 dagdelen: € 2750 
 
 
 
 
 
 

Gedurende de coronacrisis is de capaciteit van de zalen,  
door de 1,5 meter afstand, ongeveer gehalveerd. 
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FACILITEITEN 

Al onze ruimtes zijn standaard voorzien van een flip-over en/of whiteboard inclusief stiften, en een 
ledscherm of beamer, afhankelijk van de zaal. Ook één vaste internetaansluiting (voor de docent) is 
standaard in elke zaal aanwezig. Tevens is in alle ruimtes een telefoon aanwezig waarmee rechtstreeks 
naar de receptie kan worden gebeld. In het gebouw kan men gratis gebruik maken van een wifi verbinding 
(een persoonlijke dagcode is op te vragen middels een SMS, informatie is verkrijgbaar bij de receptie). 
Deze verbinding is geschikt voor basis internetgebruik op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Wij kunnen 
op deze wifi verbinding geen garanties bieden. 

Bij de receptie en elders in het gebouw zijn monitoren aanwezig, waarop uw bijeenkomst wordt 
aangekondigd met de juiste zaal. Wij kunnen hierop de door u gewenste tekst plaatsen. Bij de receptie 
kunt u tevens terecht voor al uw vragen; de receptiemedewerker is u graag van dienst. 

Audiovisuele media en ICT 
Wij verzorgen daarnaast bijna alles op het gebied van audiovisuele media en ICT. 
Hieronder vindt u een gedeelte van de mogelijkheden waarin wij kunnen voorzien.  

 

  2 dagdelen 1 dagdeel 

Laptop, voorzien van basis office-pakket  € 40,00 € 20,00 

Uitbreiding beamerset vanaf 280 personen € 90,00 € 55,00 

Geluidsinstallatie (incl. 1 microfoon)  
Grote congreszaal en Auditorium 

€ 135,00   

Geluidsinstallatie (incl. 1 microfoon)  
Kleine congreszaal en Congreszaal/trainingszaal 

€ 105,00   

Extra microfoon (revers, headset of hand) € 50,00   

Catchbox Draadloze werpmicrofoon in de vorm van 
een kubus waarmee u makkelijk en snel op een 
speelse manier uw publiek vragen kunt laten stellen 

€80,00  

Extra flip-over & stiften € 15,00   

Vergaderset: kladblokje & pen & naamkaart € 1,25   

Naamkaart € 0,50  

Voorbedrukte naamkaart € 1,00   

Bloemdecoraties 
op 

aanvraag 
  

Kopie of print  zwart/wit                                                   v.a. € 0,10   

Kopie of print  kleur                                                           v.a. € 0,50  

 
 

 
 
 
 
 

Alle genoemde prijzen zijn geldig van 1 augustus 2020  t/m 31 juli 2021  
(onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen). De prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
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CATERING  
 
In het gebouw zijn diverse Coffee Lounges aanwezig waar onbeperkt koffie, thee, water en frisdrank 
genuttigd kan worden. Het arrangement wordt gekoppeld aan de duur van de bijeenkomst. Bij grotere 
bijeenkomsten staan er voldoende mobiele apparaten bij de zaal om te zorgen voor een goede 
doorstroming. 
Indien u de koffie, thee, water en fris met de koekjes en mintjes in de zaal geserveerd wilt hebben, 
behoort dat tot de mogelijkheden. Wij berekenen u dan een toeslag van € 2,00 per persoon. 

 
2 - uurs arrangement € 4,00 

 Onbeperkt diverse soorten koffie, thee, water en fris tijdens de gehele bijeenkomst verkrijgbaar in 
de Coffee Lounges 

 Assortiment luxe koekjes 

 Meeting mints 

4 – uurs arrangement € 6,50 

 Onbeperkt diverse soorten koffie, thee, water en fris tijdens de gehele bijeenkomst verkrijgbaar in 
de Coffee Lounges 

 Assortiment luxe koekjes 

 Meeting mints 

Avond arrangement € 4,00 (vanaf 18.00 uur) 

 Onbeperkt diverse soorten koffie, thee, water en fris tijdens de gehele bijeenkomst verkrijgbaar in 
de Coffee Lounges 

 Assortiment luxe koekjes 

 Meeting mints 

8 – uurs arrangement € 11,50 

 Onbeperkt diverse soorten koffie, thee, water en frisdranken tijdens de gehele bijeenkomst 
verkrijgbaar in de Coffee Lounges 

 Assortiment luxe koekjes 

 Meeting mints 

Alle arrangementen zijn ook uit te breiden met bijvoorbeeld iets lekkers bij de koffie! 
 

Specialiteiten van Banketbakkerij Theo Blom   Uit eigen patisserie  

Assortiment Bonbons €1,00  Cake €1,00 

Domtorentje €2,00  Assortiment zoete mini broodjes €1,25 

Specialiteit sinds 1922. Groot uitgevallen bonbon van 
pure chocolade, met een heerlijk romige vulling.  
Te herkennen aan een reliëf van de Domtoren op de 
bovenzijde. Gluten- en notenvrij. 

  
Danish selection. Bladerdeeg met vanille-, 
pecan-, kaneel-, appel- of frambozenvulling. 

 
 

Petit Four €2,50  Luxe koeken assortiment €1,60 

Petit Four met opdruk €2,90  Assortiment mini muffins & mini donuts €1,75 

Slagroomtaart (p.p.) €3,00  Fruitspies €2,85 

Slagroomtaart met opdruk (p.p.) €3,25  Mini Candy box (50 stuks) €20,55 

Gesorteerd gebak €3,25    
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Lunch en Diner 
In onze lounges op de eerste verdieping of op de begane 
grond, kunt u met uw gezelschap in uw pauze genieten van 
een lunch. 
 
Daarbij is ons lunchbuffet een uitstekende keuze. Uw gasten 
kunnen een uitgebreide keuze maken uit brood, vleeswaren, 
kazen, vis, zoetwaren, salades, fruit, soep, warme snacks, etc. 
Zeer geschikt voor kleine tot middelgrote groepen.  
 

Wilt u uw gasten een nog grotere keuze vrijheid geven en met name ‘s avonds de mogelijkheid bieden 
van een warme maaltijd, dan is ons zelfbedieningsrestaurant de meest uitgebreide optie (niet geschikt 
voor grote groepen). 
 
Soms heeft u wat minder tijd voor een uitgebreide lunch, dan bieden wij nog een ruime keuze in diverse 
soorten belegde broodjes. Deze kunnen desgewenst ook in de zaal geserveerd worden. 
 
M.u.v. het zelfbedieningsrestaurant, kunnen alle lunches/ maaltijden gecombineerd worden in een 8-uurs 
arrangement. 
 
Lunchbuffet € 16,25*   

 Diverse broodsoorten waaronder harde en zachte broodjes, boerenbrood, krentenbollen,  
gesneden wit en bruin brood  

 Beschuit, toast, roggebrood, knäckebröd, ontbijtkoek  

 Diverse soorten vleeswaren, diverse soorten kaas, zoet beleg 

 Diverse soorten vis 

 Diverse verse salades en rauwkost 

 Soep (keuze uit 2 soorten) 

 Warme snack (keuze uit 2 soorten) 

 Yoghurt bar (met verschillende soorten yoghurt, noten, granen en gedroogde vruchten) 

 Vers fruit 

 Melk, karnemelk, vruchtensappen 
Geschikt voor groepen tot 100 personen, 
voor grotere groepen bespreken we graag met u de mogelijkheden! 
 

*Tijdens de Coronacrisis wordt het lunchbuffet in pakketten in de zaal geserveerd. 
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Belegde broodjes 
 
Onderstaande belegde broodjes zijn kant en klaar. Ideaal voor grotere gezelschappen en voor 
bijeenkomsten met wat minder tijd. 
Deze broodjes kunnen desgewenst ook in de vergaderzaal geserveerd worden. 
 
Broodjesmaaltijd Zacht € 12,25* 

 Assortiment luxe zachte, belegde broodjes (2 stuks p.p.) 

 Melk, karnemelk en vruchtensappen naar keuze 

 Vers fruit  

Broodjesmaaltijd Sandwich € 13,25* 

 Assortiment luxe boeren sandwiches (3 stuks p.p.) 

 Melk, karnemelk en vruchtensappen naar keuze 

 Vers fruit 

Broodjesmaaltijd Rustiek € 14,25* 

 Assortiment rustieke, luxe belegde broodjes (2 stuks p.p.)  

 Melk, karnemelk en vruchtensappen naar keuze 

 Vers fruit 

Broodjesmaaltijd Combi € 16,25* 

 Assortiment van luxe zachte broodjes, rustieke broodjes en een halve wrap  
(1 zacht, 1 rustiek en 1 halve wrap p.p.) 

 Melk, karnemelk en vruchtensappen naar keuze 

 Vers fruit 

De belegde broodjes kunnen worden uitgebreid met: 
Frituursnack € 2,00 
Kroket, kaassoufflé, loempia 

Soep  € 2,50 
Ovensnack € 2,75  
Saucijzenbroodje, kaasbroodje, worstenbroodje 

Broodje kroket € 2,75 
 
(deze warme producten worden in principe alleen buiten de zaal geserveerd) 

Overzicht 8-uurs arrangementen met lunch 

 
 8- uurs buffet € 25,50 

 8- uurs zacht  € 21,50 

 8- uurs rustiek € 23,50 

 8- uurs combi € 25,50 

 8- uurs sandwich € 22,50 
 
*Tijdens de Coronacrisis worden alle broodjes in pakketten in de zaal geserveerd. Broodjesmaaltijd 
Combi is tijdens deze periode niet beschikbaar. 
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Domstad Lunch of Diner* 
 
Uw gasten kunnen ook gebruik maken van ons zelfbedieningsrestaurant, waar een lunch of diner naar 
keuze kan worden samengesteld. 

 
U vindt hier een ruime keuze aan broodjes, vleeswaren, kaas, zoet 
beleg, salades, vers fruit, soep, warme snacks, diverse zuivel, vers 
geperste jus d’orange en diverse frisdranken. ‘s Avonds is er een, 
dagelijks wisselende, warme maaltijd verkrijgbaar. 
 
De openingstijden van het zelfbedieningsrestaurant zijn: 
Maandag t/m donderdag van 8.30 uur – 18.30 uur 
Vrijdag en zaterdag van 8.30 uur – 13.30 uur 

 
Tijdens schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden voor het zelfbedieningsrestaurant. Nadere 
informatie is te verkrijgen bij de afdeling reserveringen. 

 Binnen een reservering kan er op rekening worden gegeten.  

 De prijzen zijn op basis van werkelijk verbruik (nacalculatie). 

 Gasten kunnen ook voor eigen rekening gebruik maken van het restaurant middels pin. 

 Geschikt voor groepen tot maximaal 25 personen. 

 
Op verzoek kunnen wij ook speciale themabuffetten verzorgen (bijvoorbeeld een Italiaans buffet of een 
Indonesisch buffet). Deze zijn wat uitgebreider en daardoor ook bijzonder geschikt voor de avond.  
(Minimaal 50 personen). Prijzen op aanvraag. 
 
 
*Tijdens de coronacrisis is het zelfbedieningsrestaurant tot op heden gesloten. 
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Borrel 
 
Ter afsluiting van uw bijeenkomst kunnen wij  een borrel verzorgen in de lounge, aan de bar, in uw zaal 
of bij mooi weer op het dakterras.  
Het assortiment bevat diverse frisdranken, vruchtensappen, bier en speciaal bier, biologische rode en 
witte wijn en rosé. Om uw bijeenkomst feestelijk af te sluiten kunnen wij ook een heerlijke prosecco 
schenken. Dranken worden op basis van nacalculatie, per fles, berekend. 
 
U kunt de borrel uitbreiden met de volgende bittergarnituren:  
 
Assortiment zoutjes/nootjes € 3,00 per persoon 
Zoute koekjes van Banketbakkerij Theo Blom, notenmelange en groentechips van de Notenfabriek 

Koud bittergarnituur € 3,50 per persoon 
Een samenstelling van kaas, worst en olijven 

 
Gezond bittergarnituur € 3,50 per persoon 
Variatie van o.a. paprika, rettich, wortel, selderij en mini tomaat met heksenkaas en aioli  

 
Bitterballen € 6,00 per portie van 10 stuks 
Ambachtelijke rundvleesbitterballen met 2 soorten mosterd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Warm bittergarnituur € 6,00 per portie van 10 stuks 
Een assortiment van o.a. bitterbal, frikandel, kaassoufflé, bami- en nasihapje  

Warm vegetarisch bittergarnituur € 7,00 per portie van 10 stuks 
Bestaande uit: bitterbal, kaastengel, veggie vlammetje, bieterbal, miniloempia en samosa 

 
Warm luxe bittergarnituur € 8,00 per portie van 10 stuks 
Een mix van kaastengel, vlammetje, vlinder garnaal, kipnugget,en mini rendang kroket 

 
Assortiment mini bruschetta € 2,00 per stuk 
Divers belegd (vegetarisch, vis, vlees) 

Voor alle borrelassortimenten geldt: 

 Minimale afname per genoemd item is 5 personen / porties of 50 stuks 

 Combinaties zijn uiteraard ook mogelijk 

Diverse dranken (nacalculatie):  
Frisdranken per fles (20 cl.)   € 2,50   
Vruchtensappen per fles (20 cl.)   € 2,75   
Bier per fles   € 2,75  
Bier 0.0% per fles   € 2,75  
Speciaal bier per fles De Leckere   € 3,75 

Alcoholarm bier per fles (33 cl.) De Leckere   € 4,00 

Biologische huiswijn wit/rood/rosé per fles   € 19,50  
Prosecco per fles     € 22,50 
 
 
Alle genoemde catering prijzen zijn geldig van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021 
(onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen).De prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW. 
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ROUTEBESCHRIJVING 
     

 
Per openbaar vervoer: 
Vanaf Centraal Station Utrecht: 
- lopend (ongeveer 10 minuten) uitgang Jaarbeursplein; dan de Volksbank aan de rechterzijde passeren, 
Graadt van Roggenweg (met de trambaan) volgen. Bij de tramhalte/stoplichten de weg oversteken, u 
ziet ons gebouw links voor u in de zijstraat. 
- met de sneltram: halte Graadt van Roggenweg uitstappen, u ziet ons gebouw direct in de zijstraat ten 
westen van de halte. 
 
Per auto: 
Wij adviseren om gebruik te maken van de P+R Westraven, gelegen aan de A12, afrit 17 en vervolgens 
met de sneltram bij ons voor de deur uit te stappen. 
 
Voor een juiste routebeschrijving adviseren wij een goede routeplanner te raadplegen. 
Korte omschrijving: 
Vanuit alle richtingen borden Centrum/ Jaarbeurs aanhouden. Zodra u op het Westplein (groot 
verkeersplein bij de Volksbank en het NH hotel) aangekomen bent, volgt u de weg langs de sneltram 
richting zuid-west (stad uit). Dit is de Graadt van Roggenweg. U neemt direct de parallelweg, daarna de 
eerste weg rechts (Koningsbergerstraat). 
 
Parkeren: 
Onze parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw heeft een beperkte capaciteit (reserveren niet 
mogelijk), houdt u rekening met betaald parkeren in de directe omgeving. Wij adviseren om direct te 
parkeren bij parkeerterrein P1 van de Jaarbeurs voor een goedkoper tarief. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke 
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nr.30172970. Op verzoek  
worden deze u toegezonden. Onderdelen van de tekst treft u hieronder aan. 
 
 
Totstandkoming van reserveringen 

 De totstandkoming van een reservering wordt door Cursus- en vergadercentrum Domstad 
schriftelijk bevestigd. 

 Hierbij geldt dat een reservering wordt geplaatst op basis van het opgegeven aantal personen. 
Wijzigingen in dit aantal van meer dan 15% (meer of minder) dienen te allen tijde overlegd te 
worden met Cursus- en vergadercentrum Domstad. Cursus- en vergadercentrum Domstad kan 
niet garanderen dat bij deze wijzigingen alle in eerste instantie aangevraagde diensten nog 
geleverd kunnen worden en dit kan consequenties hebben voor de reservering in zijn geheel.  

 
Opties: 

 Door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekte opties gelden tot uiterlijk 4 weken voor 
aanvang van de bijeenkomst. Met uitzondering van grote reserveringen/ bijeenkomsten (vanaf 
80 personen en/of een zaalhuur vanaf € 750,-) waarbij Cursus- en vergadercentrum Domstad  
een optietermijn van 8 weken hanteert. In voorkomende  gevallen en na overleg kan hiervan 
worden afgeweken. Indien zich gedurende de optieperiode een andere klant bij Cursus- en 
vergadercentrum Domstad aandient met een definitieve aanvraag, dan neemt Cursus- en 
vergadercentrum Domstad contact met de klant op en heeft de klant 48 uur om de optie van de 
klant om te zetten in een definitieve aanvraag. Deze termijnen gelden tevens voor reeds 
bestaande reserveringen. 

 

Annuleringen: 

 Bij annuleringen binnen 4 weken voor aanvang van de gereserveerde datum berekenen wij 50 % 
van de zaalhuur aan u door. Voor grote reserveringen/bijeenkomsten (vanaf 80 personen en/of 
een zaalhuur vanaf € 750,-) is deze termijn 8 weken. 

 Bij annuleringen binnen 2 weken voor aanvang van de gereserveerde datum berekenen wij 100 
% van de zaalhuur aan u door. Voor grote reserveringen/bijeenkomsten (vanaf 80 personen 
en/of een zaalhuur vanaf € 750,-) is deze termijn 4 weken. 

 Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, te worden doorgegeven, 
en zullen altijd door ons bevestigd worden. 

 Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, broodjes, etc. is het door u 
opgegeven (minimum) aantal bindend voor de rekening. Tot uiterlijk 2 werkdagen voor de 
gereserveerde datum heeft u de mogelijkheid dit aantal kosteloos te wijzigen. Bij speciale 
bestellingen is deze termijn 1 week. 

 Aan Cursus- en vergadercentrum Domstad komt tevens het recht tot annuleren van de (deel) 
reservering toe in geval van verkoop van het pand aan de Koningsbergerstraat 9. Dit recht tot 
annulering van de reservering bestaat slechts indien dit door Cursus- en vergadercentrum 
Domstad wordt ingeroepen op een tijdstip eerder dan 6 maanden vóór de dag(en) waarop de 
annulering betrekking heeft.  
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Prijzen: 

 Genoemde prijzen zijn, indien van toepassing, incl. BTW en bediening. 

 Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 
Diversen: 

 De klant heeft tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de overeengekomen bijeenkomst de 
mogelijkheid de definitieve gegevens (waaronder mogelijke cateringwensen) met betrekking tot 
diens programma bekend te maken bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, inclusief een 
redelijke schatting van het aantal gasten ten behoeve van mogelijk bestelde catering. Voor grote 
bijeenkomsten/ reserveringen is deze termijn 4 weken. 

 Het is de gast en/of klant niet toegestaan om zelf meegebrachte spijzen en/of dranken in de 
ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad in groepsverband te nuttigen, tenzij dit 
nadrukkelijk van te voren met Cursus- en vergadercentrum Domstad is overeengekomen. 

 Reserveringen worden door ons altijd schriftelijk bevestigd. 

 De ontruiming/afbouw van het gehuurde dient te zijn voltooid uiterlijk op de in de reservering 
vermelde datum en tijdstip. Het gehuurde dient alsdan geheel ontruimd en schoon te zijn 
opgeleverd in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld. 

 In het gebouw verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door u gevonden worden, moeten 
worden ingeleverd bij de receptie. Mocht u iets verloren hebben, informeer dan bij de receptie 
of het gevonden is. 

 Binnen Cursus- en vergadercentrum Domstad is een arbo-zorgsysteem aanwezig. Dit betekent 
dat alle procedures rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen de gebouwen worden 
geactualiseerd wanneer dit noodzakelijk is. Er is een professionele bedrijfshulpverlening 
aanwezig, inclusief AED.  

 Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur.  
 
Aansprakelijkheid: 

 De directie van Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V. is niet aansprakelijk voor het 
zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen van bezoekers. 

 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendom van Hogeschool Domstad Facilitaire 
Zaken B.V.  toegebracht door huurder, de gast en degenen die hem vergezellen. 

 Over door de klant of gast zelf meegebrachte apparatuur/ software kan Cursus- en 
vergadercentrum Domstad in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen. 

 Cursus- en vergadercentrum Domstad draagt zorg voor de door hem geleverde ICT faciliteiten. 
Indien de geleverde ICT faciliteiten niet naar behoren functioneren is Cursus- en 
vergadercentrum Domstad slechts gehouden een bedrag in mindering te brengen op de rekening 
dat niet hoger is dan de reserveringswaarde van die faciliteiten. 

 

 


