De Bunders 3
5467 JZ Veghel
0413-341629

DE STAPPERIJ,
OOK VOOR VERGADEREN!

INDEX

pagina 2 – INTRO
pagina 3 – ZALEN, CAPACITEIT, PRESENTATIE MIDDELEN EN PRIJZEN
pagina 4 – VERGADERARRANGEMENTEN EN LUNCHES
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ACCOMMODATIE
De Stapperij beschikt over prima zalen voor vergaderingen, cursussen, teambuilding en
productpresentaties.
De zalen hebben de beschikking over een beamer, projectiescherm, flip-over, whiteboard,
geluidsinstallatie met laptop aansluiting en microfoon, Wifi, eigen toiletgroep en een
klimaatbeheersing systeem zodat het ook bij hoge buitentemperaturen aangenaam vergaderen is.
Tevens hebben wij een gezellig bruin café waar u de lunch en diner kunt gebruiken en in de pauze of
na afloop van uw vergadering een drankje kunt drinken.
Nabij de accommodatie zijn er 200 gratis parkeerplaatsen en een bushalte.
Wij bieden u ook speciale vergaderarrangementen, lunches en diners.
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ZALEN & CAPACITEIT
Zaal ‘Hazelberg (91 m2)
per dagdeel € 75,00

Zaal ‘t Ven (167 m2)
per dagdeel € 130,00

’t Ven + Hazelberg (258 m2)
2 dagdelen € 350,00

U-vorm opstelling - 20
Carréopstelling - 32
Cabaretopstelling - 50
Theateropstelling - 60

U-vorm opstelling – 44
Carréopstelling – 56
Cabaretopstelling – 100
Theateropstelling - 120

Cabaretopstelling – 180
Theateropstelling - 220

DAGDELEN

PRESENTATIE MIDDELEN

Ochtend – 08:00 tot 13:00 uur
Middag – 13:00 tot 18:00 uur
Avond – 18:00 tot 23:00 uur

•
•
•
•
•

Beamer incl. projectiescherm - € 20,00

•

Extra microfoon draadloos - € 20,00

Projectiescherm - € 10,00
Flip-over, stiften en 10 vellen - € 10,00
Whiteboard met stiften - € 5,00
Geluidsinstallatie met
1 draadloze microfoon - € 35,00

VERGADEROPSTELLINGEN
U-vormopstelling

Carréopstelling

Cabaretopstelling

Theateropstelling
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VERGADER ARRANGEMENTEN
•

VERGADERARRANGEMENT 1 - € 7,50
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt bronwater

•

VERGADERARRANGEMENT 2 - € 9,50
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt bronwater
Een drankje: frisdrank, vruchtensap, tapbier, wijn

•

VERGADERARRANGEMENT 3 - € 11,50
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt bronwater
Een drankje: frisdrank, vruchtensap, tapbier of wijn
Warm worstenbroodje in de pauze

Arrangement prijzen zijn per dagdeel per persoon,
exclusief zaalhuur en verhuur presentatie middelen.

VERGADER LUNCHES
•

LUNCH 1 - € 10,75
2 belegde luxe broodjes
1 broodje kroket
koffie, thee, melk en vruchtensap

•

LUNCH 2 - € 13,75
kopje tomatengroentesoep
2 belegde broodjes
1 broodje kroket
koffie, thee, melk en vruchtensap

•

LUNCH 3 - € 14,75
kopje tomatengroentesoep
2 belegde broodjes
1 broodje kroket
fruit en diverse toetjes
koffie, thee, melk en vruchtensap

Lunchprijzen zijn per persoon, inclusief BTW.
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