
Vergader tarieven Vlaamse Schuur Alle prijzen zijn exclusief BTW

Prijs Extra prijs p/p

t/m 15 p 16e t/m 50e p

Grote zaal (tot 50 personen)

1 dagdeel 495,00€                12,50€                  

2 dagdelen 730,00€                23,50€                  

3 dagdelen 850,00€                33,50€                  

Boven zaal (tot 12 personen) t/m 8 p 9e t/m 12e p

1 dagdeel 250,00€                12,50€                  

2 dagdelen 450,00€                23,50€                  

3 dagdelen 600,00€                33,50€                  

Gebruik van beide zalen tegelijkertijd t/m 25 p 26e t/m 50e p

kortingspercentage 0,2

1 dagdeel 596,00€                12,50€                  

2 dagdelen 944,00€                23,50€                  

3 dagdelen 1.160,00€            33,50€                  

Dagdelen:

ochtend: 8.00 - 12.00 uur

middag: 13.00 - 17.00 uur

avond: 18.00 - 22.00 uur

Bovenstaande prijzen zijn inclusief:

Koffie, thee, water, frisdranken, koekjes, 1 versbereide versnapering per dagdeel.

Opstelling van tafels en stoelen conform uw wensen.

(Technische) faciliteiten: Wifi verbinding, 80"LED presentatie schermen met touch functie en soundbar,

videoconference voorzieningen (in de beneden zaal), sonos en flip-over.

Lunch, borrel en diner:

Lunch á € 20,-  pp, in overleg samen te stellen.

(Soep, salades, stevig brood en beleg, hartige taart, groente gerechten, vruchtensappen).

Een aansluitende borrel of diner is ook mogelijk.

Diner wordt verzorgd door onze huiscateraar Gastrobites.

We werken zoveel mogelijk met producten van eigen land.

Pizza bakken in het Bakhuys (1,5 uur)

Een speciale activiteit is het pizza's bakken in het Bakhuys, in de ouderwetse houtgestookte steenoven.

Als lunch (met lekkere salades erbij) - samen aan de slag met onze medewerkers met een beperking.

Of na afloop van de bijeenkomst tijdens de borrel.

€ 80,- voor gebruik van de oven + € 20,- euro pp

Overnachten in de B&B

Er zijn twee Bed&Breakfast kamers op Landgoed Nuwenhuys. Elke met een tweepersoonsbed en

badkamer en-suite. De kamers delen een gezellige zitkamer met daarin een pantry.

Prijs per kamer inclusief ontbijt: € 135,- voor 1 persoon, € 150,- voor 2 personen per kamer.

Overnachten in een hotel

Met hotel Ingenhousz (6 km, 11 min rijden met de auto)  hebben we een hotel arrangement.

Een overnachting voor 1 persoon  in een premium of luxury suite, inclusief ontbijt is € 137,50.


