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Vergaderarrangementen 

Deze arrangementen zijn slechts voorbeelden en naar uw wensen en ideeën aan te passen. Zie extra mogelijkheden op pagina 2. 
 
4-uurs vergaderarrangement 

- Zaalhuur 
- Flipover, laptop, beamer en projectiescherm 
- Koffie, thee, water en mintjes gedurende bijeenkomst 
- Draadloos internet 

€ 22,50 per persoon  
o.b.v. min. 15 personen (minder op aanvraag mogelijk) 
 
Eventueel extra ons luxe pakket: 

- Ontvangst met luxe petitfours gebakjes en/of cupcakes 
- Drankje naar keuze na bijeenkomst (m.u.v. buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren) en warm bittergarnituur. 

Toeslag: €7,50 p.p. 
 
 
8-uurs vergaderarrangement 

- Zaalhuur 
- Flipover, laptop, beamer en projectiescherm 
- Koffie, thee, water en mintjes gedurende bijeenkomst 
- Draadloos internet 
- Lunch met diverse broodjes, melk en jus d’orange 

€ 42,50 per persoon 
o.b.v. min. 15 personen (minder op aanvraag mogelijk) 
 
Eventueel extra ons luxe pakket: 

- Ontvangst met luxe petitfours gebakjes en/of cupcakes 
- Extra bij de lunch: broodjes luxe kroket 
- Drankje naar keuze na bijeenkomst (m.u.v. buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren) en warm bittergarnituur. 

Toeslag: €10,00 p.p. 
 
 
12-uurs vergaderarrangement 

- Zaalhuur 
- Flipover, laptop, beamer en projectiescherm 
- Koffie, thee, water en mintjes gedurende bijeenkomst 
- Draadloos internet 
- Lunch met diverse broodjes, melk en jus d’orange 
- Uitgebreid Buffet 

€ 84,50 per persoon 
o.b.v. min. 15 personen (minder op aanvraag mogelijk) 
 
Eventueel extra ons luxe pakket: 

- Ontvangst met luxe petitfours gebakjes en/of cupcakes 
- Extra bij de lunch: broodjes luxe kroket 
- Drankje naar keuze na bijeenkomst (m.u.v. buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren) en warm bittergarnituur. 
- Dessert na buffet 

Toeslag: €15,00 p.p. 
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Extra mogelijkheden 
 

 
Iets te vieren? 
Toasten met een glaasje bubbels? (Prosecco of brut, demi-sec of rose) 
€ 3,75 per glas 
 
 
Warm bittergarnituur: 
Partyballetjes, kipnuggets, haifongballetjes, kaaspuckies, baconnuggets en mini: kipsticks, bamiballetjes, 
nasihapjes 
€ 0,60 per persoon per ronde 
 
 
Warm bittergarnituur luxe: 
Bitterballen, Kipnuggets, Mini-Kaassoufflés en Mini-Mexicano’s 
€ 0,90 per persoon per ronde 
 
 
Lekker bij de borrel: 
Nootjes/Zoutjes op diverse tafels geserveerd 
€ 1,20 per persoon 
 
 
Koud bittergarnituur 
Op diverse tafels geserveerd: Kaas, Leverworst, Gerookte worst en Salami 
€ 2,10 per persoon 
 
 
Toastbuffet 
2 soorten toast & wit en bruin stokbrood met o.a. filet americain, diverse toastsalades en diverse franse kazen. 
€ 5,65 per persoon 
 
 
luxe koud bittergarnituur I (1 stuk p.p.) 
Een mix van: gevuld eitje, toast met roombrie en walnoot, toast met rosbief en sellerysalade, wrap-rolletje met 
roomkaas en gerookte zalm, toast met carpaccio, oude kaas, pijnboompitten en balsamicodressing, wrap-rolletje 
met kruidenkaas en komkommer 
€ 2,10 per persoon, minimaal 2 rondes 
 

 
 


