Vergaderen
Food & Drinks
aangeboden door
Catering & Service @
VanSpaendonckOndernemingshuis

TARIEVENLIJST
CATERING & ZAALVERHUUR
ZAALVERHUUR
Zaal 1 - Bestuurskamer, Standaardopstelling 18 personen
€ 149,001
Zaal 2 - Variabele opstellingen, 20 - 100 zitplaatsen
€ 199,001
Zaal 3 - Standaardopstelling, 16 personen
€
99,001
712 - Standaardopstelling, 18 personen
€
79,001
Afhankelijk van de gewenste opstelling, kan het aantal personen worden aangepast.
De vergaderzalen zijn standaard uitgerust met een beamer/scherm en flipovers.
Een laptop dient zelf meegebracht te worden.
Er bestaat de mogelijkheid om een luxe audio set bij te huren, incl. microfoon(s)
• € 89,00 incl. 1 draadloze microfoon
• € 109,00 incl. 2 draadloze microfoons

per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel

		
KOFFIE/THEE ARRANGEMENTEN
Wanneer u een zaal huurt in het Van Spaendonck Ondernemingshuis krijgt u er standaard een koffie/thee arrangement
bij (zie onderstaande prijzen). U mag vrij naar eigen behoefte koffie/thee gebruiken uit de luxe koffiecorner (pantry bij
Front Office) of u kunt kiezen voor een kannenarrangement. Onze gastvrouwen zorgen er dan voor dat de koffie/thee voor
u klaar staat in de zaal.
Onbeperkt koffie/thee			
Incl. tafelwater in de zaal. Koekje/chocolaatje

€

4,951

Kannenarrangement
Thermoskan koffie/thee (+/- 9 consumpties)
Thermoskan koffie/thee (+/- 12 consumpties)

€
€

9,501
11,751

p.p. per dagdeel

per kan
per kan

Flexibele werkplek + koffie/thee
Het Van Spaendonck Ondernemingshuis verwelkomt graag zelfstandige ondernemers. We bieden ze de
mogelijkheid om hier een “flexibele werkplek” te vinden. Op een aantal plekken in ons Ondernemingshuis zijn
publieke werkplekken ingericht. De ondernemer kan hier werken en evt. gasten ontvangen. Zolang het geen
vaste, dagelijkse werkplek wordt, heten we deze ambitieuze ondernemers van harte welkom. Er wordt enkel een
kleine vergoeding berekend voor onbeperkt gebruik van koffie/ thee (€4,95 p.p. per dagdeel).
Op reservering, kan er ook gebruik gemaakt worden van een lunch in het bedrijfsrestaurant (SEATS lunch
€12,50). Eventuele (fris)drankjes/sapjes kunnen, op basis van nacalculatie, bij een van onze gastvrouwen worden
besteld. Bij aanvang graag eerst even melden bij de receptie en voor vertrek graag afrekenen, ook bij de receptie.

GEKOELDE SAPPEN & FRISDRANK
Op verzoek kan de barkoeling, standaard gevuld met sappen en frisdrank, in of naast de vergaderzaal worden
klaargezet. De consumpties worden op basis van verbruik verrekend.

LUNCH ARRANGEMENTEN
Onze gastvrouwen verzorgen graag uw lunch en/of borrel, in de vergaderruimte, de aangrenzende ‘open’ ruimte
(laag 1) of bijv. in SEATS.
BASIS LUNCH
Variatie broodjes 2 p.p.(vis-vlees-vega), krentenbol*
Melk/ jus d’orange & handfruit.

€

10,95

LUXE LUNCH
Soepje - variatie broodjes 2 p.p. (vis-vlees-vega),
krentenbol*, warme snack bijv. kroket van de Bourgondiër.
Melk/ jus d’orange & handfruit

€

12,50

BALIE LUNCH
in SEATS (voor externe bezoekers,
onbeperkt gebruik van het bedrijfsrestaurant)

€

12,50

LUNCHPAKKET
Twee belegde broodjes, krentenbol*, zuivel & stuk handfruit
Het lunchpakket wordt geleverd in een draagtasje incl. servet.
Het kan opgehaald worden bij SEATS.
Graag 24 uur van te voren bestellen bij de gastvrouwen.

€

6,95

Borrel plankje (basis) kaasje, worstje, olijfje + nootje

€

3,951

p.p.

Borrel plankje (luxe) kaasje, luxe kaasje, worstje,
olijfje, nootje + bittergarnituur en/of huisgemaakte hapjes

€

6,951

p.p.

* Kan variëren krentenbol, eierkoek enz.
BORREL ARRANGEMENTEN (vanaf 6 personen)

DRANKJES
Frisdrank/ sap
Bier
Wijn (nieuw)

op basis van nacalculatie
€
1,95 1 per consumptie
€
2,301 per consumptie
€
3,25 1 per glas
€
17,50 1 per fles			

NOG VEEL MEER MOGELIJKHEDEN
Voor afwijkende arrangementen, neem gerust contact op met onze front office of een van onze gastvrouwen en
dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.
Toelichting
- Prijzen zijn exclusief btw.
-	Indien er een vergaderzaal gehuurd wordt en er zijn cateringactiviteiten van toepassing, dan loopt dit via SEATS tenzij
anders is overlegd met front office /gastvrouwen.
-	Annuleren zaalhuur/catering is mogelijk tot 48 uur voor aanvang. Bij annuleren binnen 48 uur wordt de volledige
zaalhuur in rekening gebracht en 25% van het geoffreerde cateringbedrag. Het definitief aantal personen wordt zonder
tegenbericht ook 48 uur van te voren vastgesteld op basis van de verkregen informatie bij de aanvraag. Dit aantal personen
wordt bij de eindfactuur ook volledig in rekening gebracht. Voor overige voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene
voorwaarden van het Van Spaendonck Ondernemingshuis, op aanvraag verkrijgbaar.
- 	Reguliere openingstijden Van Spaendonck Ondernemingshuis 08.00 uur - 18.00 uur. Bedrijfsrestaurant SEATS is geopend
van 12.00 - 13.30 uur. Op aanvraag is het mogelijk om catering buiten deze tijden te verzorgen.
- Indien er na 20.30 uur activiteiten plaatsvinden worden er extra bewakingskosten in rekening gebracht (€30,00 per uur).

