
 

 

Huur per dagdeel van 4 uur bedraagt € 350 (excl. BTW) tot 20 personen. 
Huur voor een hele dag (maximaal 8 uur) bedraagt € 650 (excl. BTW) tot 20 personen. 

Dit is inclusief: 

- WiFi, beeld en geluid 
- Flipover 
- Schoonmaak 
- 1 facilitair medewerker 

Vergaderarrangement 1 dagdeel € 34,50 excl. BTW per persoon (vanaf 20 personen) 

Hierbij is inbegrepen: 

- 4 uur, of wel 1 dagdeel, vergaderen inclusief gebruik van onze faciliteiten: 
o WiFi, beeld en geluid 
o Flipover 
o Koffie, thee, tafelwaters, frisdranken 
o Versnaperingen op tafel 

Onder de 20 personen bedraagt de huur voor 1 dagdeel € 350 (excl. BTW) en komt er een bedrag van € 
17 (excl. BTW) per persoon bij voor het bovenstaande vergaderarrangement. 

Het arrangement is uit te breiden met: 

- Een lunch arrangement ad € 12,50 excl. BTW per persoon, welke bestaat uit: 
o 2 halve broodjes per person 
o Soep 
o Salade 
o ½ wrapje 
o Biologische schulpsap(pen) 

Andere variaties zijn uiteraard mogelijk in overleg. 

Vergaderarrangement 2 dagdelen € 75,00 excl. BTW per persoon (vanaf 20 personen) 

Hierbij is inbegrepen: 

- 8 uur, of wel 2 dagdelen, vergaderen inclusief gebruik van onze faciliteiten: 
o WiFi, beeld en geluid 
o Flipover 
o Koffie, thee, tafelwaters, frisdranken, handfruit 
o Versnaperingen op tafel 
o Lunch, welke bestaat uit: 

 2 halve broodjes per persoon 
 Soepje 
 Salade 
 ½ wrapje 
 Biologische schulpsap(pen) 

Onder de 20 personen bedraagt de huur voor 2 dagdelen € 650 (excl. BTW) en komt er een bedrag van € 
42,50 per persoon bij voor het vergaderarrangement, inclusief lunch. 

 



 

 

Uiteraard is het in overleg mogelijk de lunch uit te breiden of te vervangen door een 3-gangen menu van 
de chef of een buffet. 

Wij houden altijd rekening met allergie en dieetwensen, hiervoor kunnen extra kosten in rekening 
worden gebracht. 

Alcoholische dranken zijn niet inbegrepen bij onze vergaderarrangementen. 


