
prijzen en tarieven per 01-01-2016 (bijgewerkt 02-04-2016)

Vergaderruimtes Wi-Fi, flipover/whiteboard en Dolby 2.1 speaker set (voor notebook) zijn standaard aanwezig en bij prijs inbegrepen.

Tarieven vergaderruimtes:

Ruimte 1 excl. BTW

55€        

huurprijs per dagdeel (4 uur) 180€      

huurprijs per dag (8 uur) 250€      
toeslag per uur bij overschrijding van dagdeel *) 30€        
idem bij hele dag *) 20€        

Ruimte 2 

30€        

huurprijs per dagdeel (4 uur) 100€      

huurprijs per dag (8 uur) 160€      
toeslag per uur bij overschrijding van dagdeel *) 20€        
idem bij hele dag *) 15€        

Beide ruimtes 

70€        

huurprijs per dagdeel (4 uur) 240€      

huurprijs per dag (8 uur) 330€      
toeslag per uur bij overschrijding van dagdeel *) 25€        
idem bij hele dag *) 20€        

*) uitloop alleen mogelijk in overleg, eerste half uur gratis.

Indeling vergaderruimtes:

huurprijs per uur (tot maximaal 3 uur, daarboven is huur 

per dagdeel of dag voordeliger)

huurprijs per uur (tot maximaal 3 uur, daarboven is huur 

per dagdeel of dag voordeliger)

huurprijs per uur (tot maximaal 3 uur, daarboven is huur 

per dagdeel of dag voordeliger)

Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:30 uur beschikbaar (andere tijden en dagen in overleg mogelijk). 

Wij proberen om een zo simpel mogelijke prijsopbouw te bieden. Dan weet je als klant redelijk snel en eenvoudig wat het gaat kosten. 
Zo kan je ook zien wat de prijsverschillen van verschillende mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld een eenvoudige of uitgebreide lunch, wel of geen 
beamer, boottocht, etc.

Succes met uitzoeken! Toch te veel werk? Bel of mail ons met jullie wensen en wij maken een maatwerk offerte.

T 030-2682046 / M 06-22939969
info@vergadervarenutrecht.nl 

Even je aandacht s.v.p.!
Afzonderlijke huur van de ruimtes geldt 
voor maximaal 6 personen. 
Zijn jullie met meer dan moet je beide 
ruimtes huren en hebben jullie uiteraard 
ook de beschikking over het vrije gebruik 
van beide ruimtes. 
Dan is ruimte 2 standaard ingericht voor 
de catering, maar in overleg is een 
andere setting mogelijk. 

Wij verhuren standaard aan maximaal 12 
personen. 
In overleg is meer mogelijk tot ongeveer 
20 personen in bijvoorbeeld 
theateropstelling voor een cursus of 
lezing.

ruimte 2:

4,5 x 3,5m

ruimte 1:

6,5 x 3,5m

wc entree en garderobe

Straatzijde (vergaderruimte is op 1e 
verdieping).
Beide ruimtes van de 'kamer en suite' zijn 
voorzien van voldoende ramen en 
ventilatie/airco, de straatzijde met uitzicht op de 
Singel.
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Eten en drinken (prijzen per persoon) excl. BTW excl. BTW

5,00€     3,00€   

3,50€   

1,75€   

9,75€     2,00€   

Lunch arrangement 2
14,50€   

5,00€     

Extra broodje (met beleg, per stuk) 3,50€     

Tapas arrangement 15,50€   

Soep van de dag 4,00€     
home-made, 2 soorten: vegetarische tomaten crème + keuze van de kok

Diner (soep vooraf, hoofdgerecht en dessert)

19,50€   

4,50€     

Boottocht excl. BTW

180€      

toeslag voor tocht langer dan 1,5 uur = € 25 per kwartier

250€      

toeslag voor tocht langer dan 1,5 uur = € 35 per kwartier

Drankjes arrangement, inbegrepen in huurprijs per dag 

of dagdeel, genoemde prijs is voor boeking per uur

bestaat uit: koffie (Arabica/Robusta en cafeïnevrij), thee (div. soorten) 

alle frisdranken en kannen water, onbeperkt 

27,50€   

Bieren: Grolsch beugel, Westmalle Dubbel, bier 

van het seizoen (per fles)

Wijnen: rood, wit, rosé van goede kwaliteit (per 

glas 0,15 l / 5 glazen uit fles)

Zuivel: melk, karnemelk, yoghurt (biologisch, 

pakken 0,5 liter)

Frisdrank: bronwater, coca-cola, fristi, 

chocomel, jus d'orange, etc. (bij huur per uur, 

anders is dit inbegrepen in huurprijs)

2: Grote sloep, banken rondom, max. 20 personen, naar 

wens overdekt + zijruiten

Ontbijt/Lunch arrangement 1 (1 broodje + 1 croissant of 2 

broodjes) *)

Uitgebreid buffet, als toevoeging aan ontbijt/lunch 

arrangement **)

Hartige snacks:  kaas, noten, gehaktballetjes + div. keuze van de 

kok (per portie)

1: 'Kleine' sloep, banken rondom, max. 12 personen, 

naar wens overdekt + zijruiten

zelfbedieningsbuffet (vlees+vis+vegetarisch en div bijgerechten), 

max. 12 personen

geserveerd aan tafel (keuze uit of vlees of vis of vegetarisch met 

bijgerechten), max. 8 personen

Toelichting: de gebruikelijke tocht over de Singel en Oude 
Gracht duurt ongeveer 1,50 uur. De prijs is incl. toeslag 
voor in/uit-stappen op de Weerdsingel (bijna bij ons voor 
de deur). Een ander arrangement kan (zoals via de 
Weerdsluis een stuk van de Vecht meenemen). Indien 
uitbreiding t.o.v. de standaard tocht gewenst is dit a.u.b. 
aangeven dan wordt dit, na overleg met u, in de offerte 
meegenomen.

*) inclusief gevarieerd beleg (kaas en vleeswaren, paté, 
etc.) roomboter en dieetmargarine, vruchten marmelade, 
zelf gemaakte mayonaise, vers gemalen peper/zout, 
Tabasco, Maille mosterd, garnituur en vers fruit.

**) Het ontbijt/lunchbuffet bestaat uit: vers geperste jus 
d'orange, verse fruit- en groene salade, verse tuinkruiden, 
gekookte eieren, roomboter en plantaardige 
dieetmargarine, melk/karnemelk/yoghurt, vruchten 
jam/marmelade, zelf gemaakte mayonaise, vers gemalen 
peper/zout, Tabasco, Maille mosterd en wat de kok extra 
te bieden heeft. 
Even je aandacht s.v.p.!
Bij keuze voor het uitgebreide buffet geldt dit voor alle 
deelnemers, kan dus niet voor slechts enkele personen 
geboekt worden. Dit voorkomt discussie over wie wat 
heeft besteld en teleurstelling bij wie het achteraf toch wel 
had willen hebben (zo lekker is het!).

maaltijdsalade met fusilli of kidney bonen als basis, groene salade en dressing: 
met tofu (vegetarisch), gerookte zalm of kipfilet.

homemade gehaktballetjes (rund) en hartige bladerdeeg hapjes, diverse droge 
worsten, tomaten, gegrilde paprika, tapenade, diverse dips, stokbrood, diverse 
kazen, olijven, vlees en vis spiesjes, rauwkost garnituur en wat de kok nog 
bedenkt (geschikt als lunch of licht diner)
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Apparatuur
excl. BTW

Beamer (dagdeel, incl. scherm) 25€        

(hele dag, incl. scherm) 40€        

Projectiescherm los 10€        

Plasmascherm + dolby 5.1 hifi audio 10€        

Lcd-scherm 5€          

Technische gegevens apparatuur

Beamer:

Acer P1200 colorboost (of gelijkwaardig)

resolutie XGA 1024x768 pixels

Op iedere notebook aan te sluiten via VGA (en div. andere aansluitingen)

Overleg i.v.m. de juiste kabels en adapters is gewenst indien uw notebook geen

standaard VGA aansluiting heeft! Wij kunnen helaas niet alle varianten in huis hebben.

Uw presentatie op een USB-stick is vaak een goed alternatief, wij zorgen dan voor de rest.

Projectiescherm:

Celexon Ultramobil Plus Professional projectiescherm

schermafmeting  180 x 135 cm (bxh), volledig verplaatsbaar

Plasmascherm:

Panasonic TX P42C10 serie

schermafmeting 42"/93cm, verrijdbaar op statief

S-video, V-3, HDMI en SCART aansluitingen

LED scherm:

Philip 273E3QHSB (16:9 beeld, 1920x1080 pixels full-HD)

schermafmeting 27"/69cm, verplaatsbaar (ideaal voor plaatsing op tafel)

op iedere notebook aan te sluiten via VGA, HDMI (en div. andere aansluitingen)
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