Vergaderlocatie BraakmanZicht
Prijzen vergaderarrangementen
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Dagdelen zijn van 9:00 tot 13:00 en 13:00 tot 17:00 en 18:00 - 22:00
Bij speciale wensen is e.e.a. in overleg bespreekbaar.

Arrangementen
-

4-uurs arrangement (1 dagdeel) (vanaf 9 personen, t/m 8 is € 150,00)

€

17,00

per persoon

-

8-uurs arrangement (2 dagdelen) (vanaf 9 personen, t/m 8 is € 200,00)

€

23,00

per persoon

-

Verlenging van arrangement

€

6,50

per persoon

-

Eenvoudige lunch: broodjes + beleg en koffie, thee, melk (in buffetvorm)

€

10,00

per persoon

-

Eenvoudige lunch met soep: broodjes + beleg, rauwkost en koffie, thee, melk (in
buffetvorm)
Luxe lunch: soep + broodjes + beleg + warme snack of zalmfilet + rauwkost + div.
salades + vers fruit + koffie, thee, melk, karnemelk (in buffetvorm)

€

13,25

per persoon

€

17,25

per persoon

-

Alle arrangementen zijn inclusief:
-

Onbeperkt koffie, thee, water (koekjes + vergadermints)

-

Schrijfgerei

-

Een lekkernij bij de koffie

-

Gebruik van presentatiemiddelen: whiteboard, projectiescherm, flipover

Warm buffet (naar keuze) in combinatie met een arrangement in overleg bespreekbaar
De vergaderlocatie is voorzien van een frisdrankminibar welke niet is inbegrepen in de arrangementprijs
Bij individuele wensen kan een arrangement op maat worden samengesteld
Capaciteit vergaderzaal "De Rietkraag" ( Carreé: tot 24 pers. / Theateropstelling: tot 55 pers.)
Capaciteit zaal "De Waterkant" (+/- 20 pers.) (vaak de lunchzaal)

Faciliteiten
-

Gebruik prof. LCD beamer (XGA 2700 Ansi Lumen) + Wireless Presenter+Audio

€

55,00

per arrangement

-

Gebruik laptop

€

40,00

per dagdeel

-

Internetfaciliteiten: WIFI

GRATIS

Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering meer den een maand voorafgaand aan de bijeenkomst, kan de bijeenkomst geheel kosteloos worden geannuleerd
Bij annulering tot een maand voorafgaand aan de bijeenkomst, wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de bijeenkomst, wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
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