VERGADERAANBOD 2021

GO TO
ENGLISH

Bekijk onze zalen

RUIMTES & ZAALHUUR

VERGADERARRANGEMENTEN
Vergaderarrangement hele dag €39 p.p.

Zaal

Aantal gasten

Opstellingen

Zaalhuur

Torenkamer

8 personen

Ronde tafel

€100

| €185

Klovenierskamer

28 personen

Carré of Blok

€175

| €300

Geldersekamer

30 personen

Carré of Blok

€175

| €300

dagdeel

dagdeel

dagdeel

per dag

per dag

per dag

Zoetigheden bij ontvangst, lunch, vers fruit, bitterballen en
onbeperkt koffie/thee en frisdranken.

Vergaderarrangement ochtend (09.00

-14.00 uur)

€15 p.p.

Zoetigheden bij ontvangst, vers fruit en onbeperkt koffie/thee en frisdranken.
Optioneel: Lunch toevoegen aansluitend aan vergadering €14,50 p.p.

Dagdeel: 09.00 - 14.00 uur of 14.00 - 18.00 uur | Hele dag: 09.00 - 18.00 uur

Vergaderarrangement middag (14.00

-18.00 uur)

€15 p.p.

Zoetigheden bij ontvangst, bitterballen en onbeperkt koffie/thee en frisdranken.
Optioneel: Lunch toevoegen voorafgaand aan vergadering €14,50 p.p.

FACILITEITEN
Flipover + wifi

Kosteloos

Huur beamer

€ 50 per dagdeel | € 90 hele dag
Huur speakerset (microfoon + box)

€ 50

Wij verzoeken u vriendelijk een kwartier tevoren aanwezig te zijn om de beamer op te kunnen
starten, zodat wij u eventueel kunnen helpen voordat uw gasten arriveren.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Het exacte aantal gasten graag 24-uur van te voren bevestigen.
Indien de groep minder groot blijkt dan tevoren gemeld, zien wij ons
genoodzaakt 90% van het door u op gegeven totale aantal mensen in
rekening te brengen.
De prijzen en voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2021 t/m
31 december 2021. Alle prijzen zijn inclusief btw. Op al onze transacties
zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland
van toepassing.

MEETING OFFERS 2021

GA NAAR
NEDERLANDS

Check out our rooms

ROOMS & RENTALS

MEETING PACKAGES

Room

No. of guests

Set-up

Room rental

Tower room

8 persons

Roundtable

€100

| €185

Arqebusiersroom

28 persons

Carré or Black

€175

| €300

Gueldersroom

30 persons

Carré or Black

€175

| €300

half day

half day

half day

per day

per day

per day

Meeting package full-day €39 p.p.
Sweets upon arrival, lunch, fresh fruit, bitterballs and
unlimited coffee/tea and soda’s.

Meeting package morning (09.00

-14.00 hour)

€15 p.p.

Sweets upon arrival, fresh fruit and unlimited coffee/tea and soda’s.
Optionial: Finish your meeting with a tasty lunch menu €14,50 p.p.

Half day: 09.00 - 14.00 hour or 14.00 - 18.00 hour | Full day: 09.00 - 18.00 hour

Meeting package afternoon (14.00

-18.00 hour)

€15 p.p.

Sweets upon arrival, bitterballs and unlimited coffee/tea and soda’s.
Optional: Start your meeting with a tasty lunch menu €14,50 p.p.

FACILITIES
Flipover + wifi

Free of charge

Rental beamer

€ 50 per half day | € 90 per day
Rental speakerset (microfoon + box)

€ 50

We kindly request to count at least 15 minutes for the installation of the beamer.
Please plan this time before your guests arrive, so we are able to assist you if necessary.

TERMS & CONDITIONS
Please confirm the final numbers of guests 24-hours prior to your event.
If fewer people attend, we will charge 90% of the number of total people
previously reserved.
Prices and conditions are valid from January 1st 2021 through 31st of
December 2021. All prices include VAT. All our transactions are in confirmation
with the Uniform Conditions Horeca of “Koninklijke Horeca Nederland”.

