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Zakelijk

Prijzen 2019 | Verhuur vergader- / cursusruimte
1

Kleine groepen (tot 12 personen)

2

Grote groepen (12 tot 40 personen)

3

Zakelijke vergadering arrangement

4

Zakelijk inclusief overnachting

1

Kleine groepen (tot 12 personen)

Optie 1: Huur locatie vergaderruimte
• Huur ruimte
• Ontvangst met Koffie/thee met plak cake
•
•
•
•

Lunch met 2 broodjes met Koffie/thee en melk
Lunch met 2 broodjes met soep, Koffie/thee/melk
Koffie/Thee/ melk en jus ‘d oranje
Exclusief beamer in overleg mogelijk

Optie 2: Huur locatie vergaderruimte
• Huur zonder gebruik van consumpties
• U ontvangt zelf u gasten met koffie/ thee
• Koffieapparaat en waterkoker aanwezig
• Volledig zelfvoorzienend

2

4 uur		

hele dag

€60,-		
€2,50 p.p.
€9,90 p.p.
€12,90 p.p.
€2,50 p.p.

€90,-

€80,-

Grote groepen (12 tot 40 personen)

Optie 3: Huur locatie vergaderruimte grote ruimte
Verhuur vergaderzaal 12 t/m 40 personen
• Huur excl beamer
• Huur incl. beamer
• Ontvangst met koffie/thee met plak cake
• Lunch met 2 broodjes met koffie/thee en melk
• Lunch met 2 broodjes met soep, koffie/thee en melk
• Tussendoor koffie/thee/frisdrank met iets lekkers

4 uur		

hele dag

€70,-		
€145,-		
€2,50 p.p.
€9,90 p.p.
€12,00 p.p.
€2,90 p.p.

€95,€200,-

In overleg zijn er verschillende mogelijkheden in onze koffie/ theeschenkerij Wij voldoen graag aan uw
wensen, vraag vrijblijvend een optie per mail of telefonisch aan.

k a n t iev er b l ij f
b o er d er ij v a

3

Zakelijke vergadering arrangement

Optie 4: 8-uurs vergaderarrangement
Bij dit 8-uurs vergaderarrangement in Haaksbergen is inbegrepen:
• Ontvangst met koffie en thee en huisgemaakte cake.
• Zaalhuur vergaderzaal twee dagdelen
• Beamer
• Projectiescherm
• Blocnote, pen p.p.
• Onbeperkt koffie en thee
• Water in de zaal
• Schaal met Mintjes.
• Businesslunch

4

8 uur
€48,50 p.p.

Zakelijk inclusief overnachting

Wij beschikken over een groepsaccommodatie die zeer geschikt is voor zakelijke bijeenkomsten,
Er zijn 7 slaapkamers met 22 bedden, 6 badkamers en 8 toiletten. Een van de slaapkamers is geschikt voor mindervaliden. De bedden in de groepsaccommodatie zullen dan opgemaakt worden.
Hier beschikt u over een grote ruime woonkamer waar u met 22 mensen kunt zitten. Het ontbijt zal
in buffetvorm in de koffie theeschenkerij geserveerd worden. Voor meer informatie over de indeling
kunt u vinden onder: groepsaccommodatie. Vraag een offerte aan voor de totale prijs.

*Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

