Zakelijke informatiemap
Eenvoudig bereikbaar via de A28, rechtstreeks aan de afslag nummer 9. Centraal gelegen met een
onverwacht uitzicht op de visvijvers. U zoekt naar een ultieme locatie voor zakelijke bijeenkomsten in
de regio Putten, Nijkerk en Zeewolde? Wij beschikken over een prachtige serre die ruimte biedt tot 50
personen. Een ideale vergaderlocatie, maar ook voor andere zakelijke bijeenkomsten zoals
netwerkborrels, trainingen of bedrijfsfeesten is onze zaal geschikt. Gratis parkeren op onze ruime
parkeerplaats.

Capaciteit
Carre opstelling
U-vorm opstelling
Theater opstelling
School opstelling
Diner opstelling
Feest opstelling
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Vergaderarrangementen
Weg uit de dagelijkse sleur voor een vergadering; dat is pas effectief en efficiënt! Vergaderen in het
hart van Nederland.
Voorzien van alle luxe, technologie en onder het genot van een heerlijk kopje koffie en een lunch. Wij
kunnen in onze serre aan uw wensen voldoen tot wel 50 personen!
Heeft u speciale wensen of wilt u eens komen kijken? Neem dan contact op via 033 2452950
Vergadering – 1 Dagdeel (4 uur) € 22,50 p.p.
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Ontvangst met Veluwse lekkernijen
Onbeperkt koffie/thee & ijswater
Mintsnoepjes
Gebruik van beamer/scherm & flip-over
Wifi
Gratis parkeren
Inclusief zaalhuur*

De 4-uurs vergadering uitbreiden met een
uitgebreide lunch is zeker mogelijk. Deze bestaat
uit diverse belegde broodjes met ham, kaas,
rosbief, frisse salade, warmgerecht, handfruit,
melk, karnemelk.
Prijs 1 dagdeel met lunch € 32,50 p.p.
Vergadering – 2 dagdelen met lunch (8 uur)
€ 45,00 p.p.
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Ontvangst met Veluwse lekkernijen
Onbeperkt koffie/thee & ijswater
Mintsnoepjes
Gebruik van beamer/scherm & flip-over
Wifi
Gratis parkeren
Met uitgebreide lunch is zeker mogelijk.
Deze bestaat uit diverse belegde
broodjes met ham, kaas, rosbief, frisse
salade, warmgerecht, handfruit, melk,
karnemelk.
Inclusief zaalhuur*

De 8-uurs vergadering uitbreiden met een heerlijk diner is zeker mogelijk. Wij stellen u graag een 3gangen keuzemenu voor. Of wij stellen samen met u een buffet samen, vraag naar de mogelijkheden.
Prijs 2 dagdelen met diner € 75,00 p.p.
*bent u met minder dan 14 personen, zijn wij genoodzaakt een zaalhuur te berekenen van € 150,00

