
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZALEN 
 
De prijzen van de zalen zijn per dagdeel, incl. B.T.W. 
1e Dagdeel: 07.45 uur - 12.45 uur, 2e Dagdeel: 13.00 - 18.00 uur, 3e Dagdeel: 18.15 uur tot 23.15 uur. 
Totale capaciteit: 1000 personen 
 
 
 
ZAAL:               Prijs per dagdeel   2 dagdelen   3 dagdelen   Opstelling   Carré   U-Vorm    Theater    School    Diner 
 
Sherryzaal*  € 150,00   € 250,00 € 325,00 74  m2      30        28   80     40       40  
 - Medium  €   65,00   € 115,00 € 150,00 32  m2      12        10   20     20       16 
 - Dry   €   85,00   € 135,00 € 175,00 32  m2      16        14   30     30       20 
Madeirazaal*  € 150,00   € 250,00 € 325,00 85  m2      34        30   80     50       50 
Primeurzaal*  € 250,00   € 450,00 € 600,00        220  m2      ***        ***            200   150     120 
Elzaszaal*  € 150,00   € 250,00 € 325,00 89  m2      34        30   80     50       50 
Vide   €  65,00   € 115,00 € 150,00 24  m2      12        ***   ***     ***       *** 
 
*** Er zijn verschillende koppelingen mogelijk tussen diverse zalen 

 
 

   Audiovisuele hulpmiddelen 
   * Beamer   €   75,00 
   * Ledscherm    €   50,00 
   * Projectiescherm  €   15,00 
   * Flipover   €   15,00 
   * Geluidsset   € 120,00   (in de Sherry-, Madeira-, en Elzaszaal) 
   * Geluidsset   € 180,00   (Primeurzaal) 
   * Spreekgestoelte  €   25,00 
   * Podium   €     7,50 m2 
 
   Prijzen zijn incl. B.T.W., per vergadering 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGADERARRANGEMENTEN 
 
4 Uurs arrangement          €  9,75 p.p. 

* Onbeperkt koffie, thee, en water tijdens de vergadering 
* Muffins bij ontvangst 
* Pepermuntjes in de zaal 
* Schaal met handfruit 
* Notitieblokje met pen 
* Gratis WIFI 
* Uitbreiding lunch, bestaande uit; kopje soep, broodjes met diverse soorten beleg,   € 14,00 p.p. 
  zoete broodjes, worstenbroodje, koffie, thee, melk en jus d’orange 
* Uitbreiding flesjes frisdrank, op nacalculatie       €   2,75 per stuk
           

8 Uurs arrangement          € 29,50 p.p. 

* Onbeperkt koffie, thee, en water tijdens de vergadering 
* Donuts bij ontvangst 
* Pepermuntjes in de zaal 
* Schaal met handfruit 
* Lunch bestaande uit; kopje soep, broodjes met diverse soorten beleg, zoete broodjes, 
  worstenbroodje, koffie, thee, melk en jus d’orange 
* 2 Flesjes frisdrank p.p. 
* Notitieblokje met pen 
* Gratis WIFI 

 
12 Uurs arrangement          € 59,50 p.p. 

* Onbeperkt koffie, thee, en water tijdens de vergadering 
* Donuts bij ontvangst 
* Pepermuntjes in de zaal 
* Schaal met handfruit 
* Lunch bestaande uit; kopje soep, broodjes met diverse soorten beleg, zoete broodjes, 
  worstenbroodje, koffie, thee, melk en jus d’orange 
* 2 Flesjes frisdrank p.p. 
* 16.00 uur, warme snack 
* 3 Gangendiner 
* Notitieblokje met pen 
* Gratis WIFI 

 


