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Huurtarieven Vergaderingen 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW 
 
 
 

 Zaalhuur grote zaal met, ongeveer 150  m² 
 
Van maandag tot en met vrijdag -- overdag  -- per dagdeel  €   235, -                             
 ,,       ,,   overdag  -- per dag  €   295, - 
 

 Zaalhuur kleine zalen ongeveer 55 m² 
 
Van maandag tot en met vrijdag -- overdag  -- per dag €   195, - 
Van maandag t/m vrijdag  -- overdag  -- per dagdeel €   175, - 
Van maandag t/m donderdag -- avond      --   €   160, - 
Zaterdag en Zondag   --           overdag  -- per dagdeel €   250,  - 
 
Op de vergader tafels bij de koffie/thee plaatsen wij gesorteerde roomboterkoekjes, 
mintjes en chocolaatjes, nougat en karaffen water.  
 

 Flip-over / stiften / papier    - per dagdeel  €   20, - 
 Beamer      - per dagdeel  €   60,-  
 Beamer      - per dag  €   75,- 
 Beamer en laptop     - per dagdeel  €   75,- 
 Beamer en laptop     - per dag  €   95,- 
 Beamer, laptop, flip-over/stiften/papier  - per dag  € 115,- 
 Beamer, laptop, flip-over/stiften/papier  - per dagdeel  €   75,- 

 

Wifi aanwezig (geen kosten) 
 

 Projectiefaciliteiten (bij meebrengen beamer)  - per dagdeel  €   17,50 
 Kopieerservice  zwart/wit A4      €     0,20 
 Kopieerservice  kleur A4       €     0,60 

 

Voor aaneengesloten dagen van meerdere zalen gelden lagere tarieven,bovenstaande 
huurprijzen gelden voor vergaderingen, lezingen, voorstellingen, enz.  
Voor combinaties van de diverse zalen wordt na overleg een prijsopgaaf gemaakt. 
 

Koffie per kan         €  22, - 
Thee per kan          €  11,50 
 
De kannen worden op basis van werkelijk verbruik in rekening gebracht. 
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Vergader Lunch 

 
        
 

 Soepje van de dag 
 

 Kleine broodjes belegd met  rosbief, achterham, tonijsalade, oude kaas, carpaccio, 
gerookte zalm, blt, filet Americain, jonge kaas. 

 
 ’Van Dobbe’ kalfskroket  met wit brood  

 
 Voorgesneden verse fruitsoorten, meloen, ananas, kiwi, aardbeien, mango , druiven, 

passievruchten 
 
Koffie/thee/melk/karnemelk is inclusief bij de lunch (overige andere drankjes worden 
apart berekend) 
 
 

 
Al onze producten komen uit eigen keuken en worden dagvers bereid, wij kunnen 
uiteraard inspelen op eventueel allergieën en wensen  van de gasten, 
 
 
 

De lunch is €17,50 p.p. dit is inclusief 9% BTW 
 
 

Diner  

 Na of tijdens de vergadering  dineren is voor ons geen enkel probleem wij reken 
hier niets extra’s voor behalve het diner en de drankjes, in overleg maken wij graag 
een passend menu of dagschotel voor uw gezelschap. Heeft u interesse wij horen het 
graag van u. 


