Vergaderarrangement
Basis vergaderarrangement
•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee, ijswater, koekjes en meeting mints in de zaal
Zaalopstelling naar keuze
Sousmains en schrijfmateriaal (indien gewenst)
Flip-over met toebehoren óf projectiescherm
Geluidsinstallatie inclusief 1 zend microfoon

Prijsindicatie vanaf 20 gasten exclusief zaalhuur:
€ 10,00 per persoon bij 1 dagdeel
€ 14,50 per persoon bij 2 dagdelen

Zaalhuur 1 dagdeel:
Gildezaal à € 375,00
Meesterzaal à € 450,00
GildeMeesterzaal à € 625,00

Zaalhuur 2 dagdelen:
Gildezaal à € 550,00
Meesterzaal à € 675,00
GildeMeesterzaal à € 950,00

Vergader mogelijkheden
Broodjeslunch
•
•
•

Koffie, thee, melk, jus d’orange en appelsap
Twee luxe broodjes met royaal beleg van eiersalade, brie, gerookte zalm, filet American, gezond, kaas,
huisgebraden rosbief en rollade
Zoet broodje; krentenbol óf Deens koffiebroodje

Prijsindicatie à € 11,50 per persoon

Mogelijke uitbreidingen op de lunch
•
•
•
•
•

Kopje soep vanaf € 4,50 p.p.
Keuze uit 2 royale, vers bereide salades € 7,00 p.p.
Broodje rundvleeskroket € 2,75 p.p.
Snack saucijzenbroodje en/of kaasbroodje € 2,50 p.p.
Huisgemaakte quiche € 2,75 p.p.

Mogelijke vergaderbreak
•
•
•

Lekkers erbij; een schaal met een variatie aan vers afgebakken gevulde koeken, amandel broodjes,
brownies en roombotercake à € 2,50 p.p.
Hartig en sap; een klein warm afgebakken kaasbroodje en een flesje vers geperst vruchtensap à € 3,75
p.p.
Fruitmand; gesorteerd vers fruit à € 1,50 p.p.

Borrel arrangement
Gedurende één uur serveren wij onbeperkt drankjes uit het receptie assortiment. Op alle tafels plaatsten wij
schaaltjes met bakkerszoutjes en gemengde noten. Tweemaal een rondgang met warm bittergarnituur.
Prijsindicatie à € 9,00 per persoon

Audiovisuele middelen
•
•
•
•
•
•
•

•

Databeamer inclusief projectiescherm à € 100,00
Databeamer inclusief projectiescherm en laptop à € 135,00
Flip-over met toebehoren à € 15,00
Projectiescherm (210 x 150 cm) à € 25,00
Geluidsinstallatie inclusief microfoon à € 100,00
Extra microfoon (revers, headset of zendmicrofoon) à € 30,00
Spreekgestoelte/katheder als service
Podium per deel (2 x 1 m), maximaal 12 delen à € 15,00

Vergader opstellingen

Cabaretopstelling

U-vorm opstelling

Podium

Gildezaal
Meesterzaal
GildeMeesterzaal

Max. 70 pers.
Max. 120 pers.
Max. 180 pers.

Max. 40 pers.

1x
2x
3x

Theateropstelling

Podium

Gildezaal
Meesterzaal
GildeMeesterzaal

1x
2x
3x

Work Shop opstelling

Carré opstelling

Gildezaal
Meesterzaal
GildeMeesterzaal

Max. 30 pers.

80 à 100 pers.
Max. 150 pers.
Max. 230 pers.

6 x 10 pers.
12 x 10 pers.
18 x 10 pers.
Luxe Theater opstelling

Podium

Max. 80 pers.
Max. 130 pers.
Max. 200 pers.

