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MUSIC MEETING LOUNGE    -    VERGADEREN TUSSEN VINYL 

Op zoek naar een originele en verrassende vergaderruimte? 
Een locatie waar alles klopt, qua sfeer en beleving? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Music Meeting Lounge staat garant voor een fijne dag waarbij alles tot in de 

puntjes verzorgd is. De ruimte biedt plaats aan 20-30 personen en beschikt over een 

aparte creative space, een fijn dakterras en voldoende zitjes waar in alle rust gewerkt 

kan worden. Deze ambiance met een knipoog naar vervlogen tijden, verrast! 

MEER INFORMATIE?      www.musicmeetinglounge.nl of bel 020-3452322 

 

http://www.musicmeetinglounge.nl/
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CAPACITEIT 

Theater  30 personen 
Boardroom  20 personen 
U-vorm  16 personen 
School  16 personen 
Cabaret   24 personen 
Creative space: 14 personen 

In het huidige coronatijdperk hebben wij de opstellingen aangepast aan de 1,5 meter 
afstand conform de RIVM richtlijnen.  

 

PRIJZEN 

‘A Perfect Day’   €   375,00   zaalhuur halve dag    
‘Amazing Day’   €   575,00  zaalhuur hele dag 
‘Flying Hour’   €   100,00  aanvullend uur 
‘The Final Countdown’  dagprijs    boek binnen de looptijd van 1 week 
* prijzen exclusief BTW 
 
‘The Energy Never Dies’  €      13,50   vergaderarrangement halve dag 
‘One More Cup of Coffee’ €      21,50  vergaderarrangement hele dag  
‘Breakfast At Our House’  €      10,00   klaar-voor-de-start-ontbijt 
‘Food, Glorious Food  €      17,50   zin-in-de-allerlekkerste-broodjes  
‘Hungry Like the Wolf’  €      27,50   de-stel-het-zelf-samen-genieten-lunch 
‘Get together’   v/a €        3,50   won’t-you-forget-about-me-borrel 
‘Don’t drink the water’  v/a €      25,00   gratis onbeperkt frisdranken  
* prijzen per persoon. exclusief BTW  

 

Inhoud vergaderarrangement:   

o Geurige Nespresso koffie, espresso en cappuccino (onbeperkt)  

o Biologische Fair Trade Clipper Tea, keuze uit 12 soorten (onbeperkt) 

o Hildon bruiswater, water met frisse limoen en munt van eigen pluk  

o Onweerstaanbare Arti Choc’s bij ontvangst  

o Home made snacks tijdens de pauzes – stout zoet – gezond hartig  

o Sappig assortiment fruit van het seizoen  

o WiFi, LCD-scherm, flip over, gebruik prikborden, DJ-booth en platencollectie 
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MEETING REVIEW      

We zijn best een beetje trots, in ons eerste 

jaar al winnaar van de Provincie Award, een 

zilveren plaats in 2020 én een vierde plaats 

in de race om de Nationale Meeting Award 

in de categorie Small (= capaciteit tot 25 

personen) zowel in 2019 als in 2020.  Ons 

doel voor 2021 is het behalen van de 1e 

plaats. Post je straks ook jouw review op 

Meeting Review?  

Reviews lezen van onze klanten?   

 

ENERGIZER: WARMING UP - COOLING DOWN 

Muziek inspireert, verbindt en stimuleert. Net wat er nodig 

is voor een succesvolle brainstormsessie of vergadering. 

Daarom hebben wij in de vergaderruimte een DJ-booth 

geplaatst waarin men naar hartenlust plaatjes kan draaien. 

Onze gasten kunnen kiezen uit een fantastische 

platencollectie en de platen inzetten als warming up, ice 

breaker, energizer, team building activiteit of als cooling 

down voor, tijdens of na hun bijeenkomst.  

https://bit.ly/2OJZpAD
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ONZE TOP 10  

10. Flexibele opstelling – alles is mogelijk! 
9.  Inclusief ruime creative space met 28 panelen (knippen, plakken, prikken) 
8.  Catering: home made en…met een dot liefde 
7.  Gebruik DJ-booth: ouderwets plaatjes draaien 
6.  Zonnig dakterras 
5.  Goed bereikbaar 
4.  Gratis parkeergelegenheid in en rondom het Oude Dorp  
3.  Ruime keuze aan restaurants bij onze dorpsgenoten 
2.  Blijven slapen? Leuke hotels in de omgeving 
1.  Met stipnotering: ons geweldige team dat graag meedenkt en verrast 
 
 

DON’T DRINK THE WATER – STEUN ALZHEIMER NEDERLAND 

 
De Music Meeting Lounge steunt Alzheimer Nederland. Marianne’s vader leed aan 

de ziekte Alzheimer en wist zich in zijn laatste dagen nog maar weinig te herinneren. 

Wel greep hij steeds vaker terug naar het verleden en vroeg tijdens ieder bezoek 

wat er met zijn platencollectie zou gaan gebeuren. 

‘Beloof me dat je mijn platen nooit weggooit, die 

worden goud waard’. De Music Meeting Lounge is 

dan ook zeker een ode aan hem en aan zijn liefde 

voor muziek.  

Met ons Don’t drink the water arrangement kan je in ruil voor een donatie (€ 25,00 

of meer) aan Alzheimer Nederland onbeperkt frisdranken nuttigen tijdens jouw 

bijeenkomst.  

 
 
 
 
 
 
         
     

https://www.musicmeetinglounge.nl/het-verhaal/
https://www.musicmeetinglounge.nl/het-verhaal/

