Vergader tarieven Vlaamse Schuur

Alle prijzen zijn exclusief BTW

per 1 juli 2022

Prijs
t/m 15 p

Extra prijs p/p
16e t/m 40e p

Grote zaal (tot 40 personen)
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen

€
€
€

495,00 €
750,00 €
875,00 €

13,00
24,00
34,00

Grote zaal + break-out zaal (tot 12 p)
1 dagdeel
2 of 3 dagdelen

€
€

645,00 €
900,00 €

13,00
24,00

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, versbereide koeken, pauze versnapering per dagdeel.
Opstelling van tafels en stoelen conform uw wensen.
(Technische) faciliteiten: Wifi verbinding, 80"LED presentatie schermen met touch
en soundbar, videoconference voorzieningen (in de grote zaal), sonos en flip-over.
Lunch, borrel en diner:
Uitgebreide buffet lunch á € 22,50 pp of
Snelle lunch voor max 15 p (soep, belegde broodjes) á € 12,50 pp.
We werken zoveel mogelijk met producten van eigen land.
Een aansluitende borrel of diner is in overleg ook mogelijk.
Pizza bakken in het Bakhuys (1,5 uur)
Pizza's bakken in het ouderwetse houtgestookte Bakhuis.
Als lunch (met lekkere salades erbij).
Samen met onze medewerkers met een beperking.
€ 80,- voor gebruik van de oven + € 22,50 pp
Overnachten in een hotel
Hotel Ingenhousz (6 km, 11 min rijden met de auto) heeft een aanbod:
1 overnachting voor 1 persoon in een premium of luxury suite
inclusief ontbijt kost € 137,50. Bij Ingenhousz kunt u ook heerlijk dineren.
Andere wensen?
Heeft u andere wensen. Wij bespreken deze graag met u om te kijken hoe we u
van dienst kunnen zijn.
Waarvoor en wanneer kunt u bij ons niet terecht?
In het weekend.
Voor een bijeenkomst die start na 14.00 uur met aansluitende borrel / diner.
Voor trouwerijen, uitvaarten en particuliere festiviteiten.
Contact
boekingen@nuwenhuys.nl
tel: 06 82066813

