PRIJZEN ZAALHUUR
Zaalhuur

1 dagdeel

Lindenbergzaal
Steigerzaal
Karolingenzaal
Valkhofzaal
Yellow & Blue Room
Red Room
Yellow Room
Blue Room
Lokalen

€ 840,00
€ 500,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 210,00
€ 210,00
€ 210,00
€ 115,00

2 dagdelen
(20% korting)
€ 1.344,00
€ 800,00
€ 624,00
€ 624,00
€ 520,00
€ 336,00
€ 336,00
€ 336,00
€ 184,00

3 dagdelen
(40% korting)
€ 1.512,00
€ 900,00
€ 702,00
€ 702,00
€ 585,00
€ 378,00
€ 378,00
€ 378,00
€ 207,00

Techniekpakket
congres
€ 645,00
€ 420,00
€ 200,00

TECHNIEKPAKKET CONGRES LINDENBERGZAAL
De Lindenbergzaal is onze grootste theaterzaal met een capaciteit van 336 personen.
Deze zaal wordt standaard verhuurd met een techniekpakket. De inhoud daarvan is als volgt:
• Het gebruik van de geluidsregeltafel inclusief randapparatuur, bediend vanuit de vaste standplaats.
• Zaalversterking, podiummonitoring en microfoons: 4 draadloze microfoons, beamer en scherm.
• Het gebruik van het in de zaal aanwezige podiumlicht, voor u ingesteld, rekening houdend met
eventueel gebruik van een beamer.
• De bediening door een technicus gedurende de activiteit (maximaal 8 uur), plus een korte
voorbereidingstijd.
• Separaat in rekening gebracht: extra draadloze microfoons (indien er meer dan 4 gewenst zijn),
laptop, extra technische wensen zoals catchbox en dergelijke.

TECHNIEKPAKKET CONGRES STEIGERZAAL
Onze middelgrote theaterzaal met vaste blauwe banken biedt plaats aan 140 personen. Deze zaal wordt
standaard verhuurd met een techniekpakket. De inhoud daarvan is als volgt:
• Het gebruik van de geluidsregeltafel inclusief randapparatuur, bediend vanuit de vaste standplaats.
• Zaalversterking, podiummonitoring en microfoons: 2 draadloze microfoons, beamer en scherm.
• Het gebruik van het in de zaal aanwezige podiumlicht, voor u ingesteld, rekening houdend met
eventueel gebruik van een beamer.
• De bediening door een technicus gedurende de activiteit (maximaal 8 uur), plus een korte
voorbereidingstijd.
• Separaat in rekening gebracht: extra draadloze microfoons (indien er meer dan 2 gewenst zijn),
laptop, extra technische wensen zoals catchbox en dergelijke.

TECHNIEKPAKKET CONGRES KAROLINGENZAAL
De kleinste theaterzaal heeft een capaciteit van 72 zitplaatsen. De Karolingenzaal heeft vaste banken
en beschikt over theatertechniek. Dit techniekpakket is optioneel. Inhoud techniekpakket:
• Het gebruik van de geluidsregeltafel inclusief randapparatuur, bediend vanuit de vaste standplaats,
zaalversterking, podiummonitoring en 2 draadloze microfoons.
• Het gebruik van het in de zaal aanwezige podiumlicht, voor u ingesteld, rekening houdend met
eventueel gebruik van een beamer.
• De bediening door een technicus gedurende de activiteit (maximaal 4 uur), plus een korte
voorbereidingstijd.

RED-, YELLOW-, BLUE- EN VALKHOFZAAL
De volgende items zijn bij de zaalhuur inbegrepen:
•
•
•
•
•

Smartboard
Flipover
Geluidsinstallatie
Blocnotes en pennen
Microfoons

Extra items die separaat in rekening worden gebracht: laptop, extra flipovers en eventueel extra
microfoons met de daarbij behorende technische inzet.

PRIJZEN MIDDELEN & PERSONEEL
Audiovisuele middelen (per keer)
Beamer met scherm
Gebruik laptop
Draadloze microfoon (headset/zendmicrofoon handheld)
Flipover met papier en stiften
Whiteboard met stiften
Podiumdeel, diverse hoogtes
In- en uitschuiven tribune Lindenbergzaal
Livestreaming pakket Lindenbergzaal
Personeel (per uur)
Technicus

€ 110,00
€ 71,50
€ 71,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 22,00
€ 220,00
Op aanvraag
€ 55,00

PRIJZEN CULINAIRE ARRANGEMENTEN
Vergaderarrangementen
Met onze vergaderarrangementen nemen we alle zorg uit handen. Zo heeft u de gehele dag onbeperkt
de beschikking over versgemalen koffie, diverse theesoorten, frisdranken, sappen en gekoeld water
vanuit een centrale locatie in de buurt van uw vergaderruimte. In de ochtend zorgen wij voor een
gezonde pauzesnack indien u dat wenst. En na de luxe vegetarische Lindenberg Lunch (optioneel) in
ons Lindenberg Café kunt u weer met volle energie aan de slag!
Vergaderarrangement
Vergaderarrangement
Vergaderarrangement
Vergaderarrangement
Vergaderarrangement

2,5 uur (exclusief pauzesnack)
4 uur (exclusief lunch, inclusief pauzesnack)
4 uur (inclusief lunch en pauzesnack)
8 uur (exclusief lunch, inclusief pauzesnack)
8 uur (inclusief lunch en pauzesnack)

€ 8,50 p.p.
€ 14,50 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 19,50 p.p.
€ 35,00 p.p.

De zaalhuur is niet inbegrepen in het vergaderarrangement.

LUNCH
Lindenberg Lunch
€ 17,00 p.p.
Onze Lindenberg Lunch is duurzaam, lokaal en vegetarisch. Wij werken samen met Oregional. De
producten zijn seizoensgebonden en komen allemaal uit de regio. Uw lunch ziet er dus iedere keer
nét iets anders uit! Wij gaan uit van twee broodjes en klein kopje soep per persoon. De Lindenberg
Lunch is mogelijk voor gezelschappen van iedere grootte.
Extra items bij de lunch
Salade uit het seizoen
Warm item (bijv. falafel, hartige muffin, miniquiche)
Bieten tortilla
Spring roll (warm)
Bladerdeegsnack

€ 4,40 p.p.
€ 4,40 p.p.
€ 4,95 p.p.
€ 3,30 p.p.
€ 3,85 p.p.

HAPJES
Vegetarische hapjes koud
€ 4,50 p.p.
Diverse vegetarische koude hapjes geserveerd op een borrelplank voor 8 personen.
Vegetarische hapjes warm
€ 4,95 p.p.
Diverse vegetarische warme hapjes geserveerd op een borrelplank voor 8 personen.

DINER
Lindenbergbuffet
€ 26,00 p.p.
Een geheel vegetarisch buffet met gerechten voornamelijk afkomstig van leverancier Oregional.
Mogelijk vanaf 20 personen.
Themabuffet
€ 23,50 p.p.
Wij hebben regelmatig een nieuw thematisch buffet. Inhoud is op aanvraag bij de keuken.
Mogelijk vanaf 20 personen.
Vegetarisch Chef’s Choice buffet € 21,50 p.p.
Dit buffet is geheel afhankelijk van de actuele kaart in het restaurant. We werken met seizoensgebonden
gerechten. Mogelijk vanaf 10 personen.
Arrangementen op maat
Neem contact met ons op om verdere mogelijkheden zoals een walking dinner, een dessert(buffet) of
zoete lekkernijen bij uw ontvangst of pauze te bespreken. Wij maken graag een aanbod op maat voor u!
Kleine groepen (minder dan 10 personen) kunnen in het restaurant een vegetarische daghap (€ 10,00 p.p.)
nuttigen of bestellen van de wisselende kaart (€ 15,00 p.p.).
Dieetwensen of allergieën
Het is mogelijk om alle bovenstaande items/producten/arrangementen aan te passen aan uw dieet
wensen. Zijn er speciale dieetwensen, zoals bijvoorbeeld een veganistisch dieet? Hier houden we graag
rekening mee. Neem voorafgaand aan uw bijeenkomst even contact met ons op om de mogelijkheden
te bespreken.

