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De Lindenberg is een plek waar cursisten  
en leerlingen leren, creëren en inspireren. 
Een talent wordt geboren, een amateur 
ontwikkelt zich: vanuit onze hoofdlocatie 
brengen we kunst en cultuur naar iedereen 
in de stad. 

Wij zijn tevens een vergaderlocatie, een 
plek voor een verrassende bijeenkomst  
of voor een goede sessie met jouw 
gezelschap. Een vergadering in een  
teken- of muzieklokaal biedt net even een 
ander perspectief, een meeting in de grote 
theaterzaal bruist van de energie en je 
kruipt bijna in de huid van de spreker in  
de intieme Steigerzaal.

De Lindenberg biedt niet alleen haar  
locatie; kijk vooral ook hoe je kunt genieten 
van bijvoorbeeld een workshop met 
muziek, dans, theater, beeldende kunst of 
stemvorming. Onze vakdocenten nemen je 
graag mee om een blijvend aandenken te 
creëren aan de bijeenkomst. Zij weten hoe 
je resultaat verbindt aan het moment. Kom 
dichter bij elkaar door verrassend gebruik 
van jouw stem of maak met elkaar een 
voorstelling waar je nog lang met plezier 
aan terugdenkt. 

En hoe leuk is het te weten dat je met jouw 
boeking ook een beetje bijdraagt aan het 
verspreiden van creativiteit en cultuur onder 
de inwoners van Nijmegen en de regio. Je 
stimuleert het talent in Nijmegen dat een 
steuntje in de rug nodig heeft: jaarlijks 
verstrekken we een beurs zodat een talent 
in de dop de kans krijgt zich te ontwikkelen. 
Ons partnerplatform ondersteunt daarnaast 
innovatie en kwaliteit op het podium.

Wil je weten hoe jouw bijeenkomst er in  
de Lindenberg uit kan zien? We vertellen  
je graag hoe we voor jou en jouw collega’s, 
of voor jouw medewerkers, een programma 
samenstellen waarin je muziek leert delen, 
theatervaardigheden inzet of beeldende 
kunst verwerkt in jouw overtuigingskracht. 
Wij beloven dat creativiteit een basis is 
voor vernieuwing. Onze creatieve omgeving 
en activiteiten prikkelen ieders zintuigen  
en doorbreken vaste denkpatronen, 
waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe 
ideeën, innovatie en een betere 
samenwerking.

We heten je graag van harte welkom.

Teddy Vrijmoet

Directeur/bestuurder Lindenberg
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Centrale ligging
De Lindenberg zit op een van de mooiste 
plekken van Nijmegen! In het hart van 
de stad met uitzicht op de Waal(brug) en 
het historische Valkhofpark. We zijn goed 
bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Er 
is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. 

Catering
Wij hebben de catering in eigen beheer. We 
zijn sterk in maatwerk en denken graag met 
u mee over de mogelijkheden. Daarbij houden 
we rekening met alle dieetwensen.

Workshops
Een leuke en leerzame workshop tijdens 
uw teamuitje? Wij hebben een breed 
aanbod workshops die we voor u kunnen 
verzorgen. Wat dacht u van bijvoorbeeld 
Improvisatietheater, Creatief schrijven, 
Djembé of Tekenen/Schilderen? Onze 
docenten verzorgen met passie een creatieve 
workshop!

Voorstellingen
Met de afdeling naar het theater? 
Op aanvraag is het ook mogelijk om 
een voorstelling bij te wonen. Of laat 
een uitvoering op maat maken. Onze 
programmeurs hebben goede contacten 
met impresariaten door heel Nederland. 
Samen met u kijken we graag naar de 
mogelijkheden.

Decoratie
Op de dag zelf kunnen we ook de aankleding 
van uw bijeenkomst verzorgen: van bloemen 
tot decoratie. Ook het entertainment voor uw 
evenement kunnen wij regelen. Zo werken 
we geregeld samen met diverse dj’s, maar 
ook bij het kiezen van een leuke band kunnen 
wij u helpen. 

Wij bieden ook
* Ruimte aan gezelschappen van 10 tot 

1500 personen
* Maatwerk afgestemd op uw wensen  

en uitgangspunten
* Alle faciliteiten in eigen huis: inclusief 

catering en techniek
* Gratis wifi in het gehele gebouw



* 340 zitplaatsen (tribune)
* 560 personen (feest of receptie)
* Geschikt voor congressen,  

lezingen, feesten, grote diners  
en voor stellingen

* Inschuifbare tribune
* Beschikt over uitgebreide  

theater techniek
* Zaalhuur: € 725,- per dagdeel



* 144 zitplaatsen (vaste banken)
* Geschikt voor congressen, lezingen 

en voorstellingen
* Beschikt over uitgebreide  

theatertechniek
* Zaalhuur: € 400,- per dagdeel



* 72 zitplaatsen (vaste banken)
* Geschikt voor kleine congressen, 

lezingen en voorstellingen
* Beschikt over uitgebreide  

theater techniek
* Zaalhuur: € 300,- per dagdeel



* 120 personen in theater opstelling 
(diverse opstellingen mogelijk)

* Geschikt voor kleine congressen, 
lezingen, vergaderingen, feesten  
en diners

* Met eigen bar en buitenterras
* Beamer en geluidsinstallatie  

aanwezig
* Zaalhuur: € 350,- per dagdeel 



* 60 personen per zaal in  
theateropstelling  
(diverse opstellingen mogelijk)

* Geschikt voor trainingen,  
vergaderingen en workshops

* Beamer en geluidsinstallatie  
aanwezig

* Yellow & Blue Room ook  
gezamen lijk te gebruiken  
(100 personen in theateropstelling)

* Zaalhuur: € 175,- per dagdeel



* Maximaal 500 personen  
(diverse opstellingen mogelijk)

* Geschikt voor feesten, recepties, 
diners en borrels

* Deze ruimte wordt tijdens  
bijeen  komsten gebruikt voor  
cateringmomenten

* Beschikt over een buitenterras  
en open keuken



* Vanaf 30 personen per zaal 
(diverse opstellingen mogelijk)

* Diverse subruimtes beschikbaar 
voor congressen, workshops en 
trainingen

* Zaalhuur: € 100,- per dagdeel





 
* Wat krijgt u als u het techniekpakket  
 huurt? 

Dit omvat het gebruik van de geluidstafel 
inclusief randapparatuur, zaalversterking, 
podiummonitoring en 2 zendmicrofoons. 
Ook inbegrepen is het gebruik van het in 
de zaal aanwezige (en voor u ingestelde) 
podiumlicht, rekening houdend met  
eventueel gebruik van een beamer.  
En een professionele technicus staat 
maximaal 6 uur lang tot uw beschikking.

Zalen Basistarief 
per dagdeel

Techniekpakket* Maximale 
capaciteit

Lindenbergzaal € 725,00 € 400,00 340

Steigerzaal € 400,00 € 300,00 144

Karolingenzaal € 300,00 € 250,00 72

Valkhofzaal € 350,00 120

Red Room € 175,00 60

Yellow Room € 175,00 60

Blue Room € 175,00 60

Yellow + Blue Room € 275,00 100

Overige zalen € 100,00 30

Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw.



Voorziening Tarief

Beamer + scherm vanuit vaste positie zaal
* Lindenbergzaal
* Steigerzaal
* Overige zalen

€ 240,00 per keer
€ 125,00 per keer
€ 100,00 per keer

Gebruik laptop bij beamer € 65,00 per keer

Microfoon € 65,00 per stuk

Flipover met papier en stiften € 17,50 per stuk

In -en uit schuiven tribune Lindenbergzaal € 185,00 per keer

Personeel Tarief per uur

Medewerker bediening v.a. € 35,00

Technicus v.a. € 40,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw.





Vergaderen
Maak een keuze uit één van onze vergader
arrangementen. Alle arrangementen zijn 
voorzien van bediening, supervisie, op en 
afbouw en gebruik van meubilair. De zaalhuur 
is niet inbegrepen in deze arrangementen. 

Wij bieden
* Onbeperkt koffie, thee en water in zaal
* Luxe lunch, geserveerd in Lindenberg Café
* Inclusief beamer met scherm en geluid 
* Flipover met stiften 
* Blocnotes en pennen

Vergaderarrangement Tarief per 
persoon

Vergaderarrangement 
2,5 uur, exclusief lunch

€ 12,50

Vergaderarrangement 
4 uur, exclusief lunch

€ 17,50

Vergaderarrangement 
4 uur, inclusief lunch

€ 34,50

Vergaderarrangement 
8 uur, exclusief lunch

€ 27,50

Vergaderarrangement 
8 uur, inclusief lunch

€ 44,50





Wij verzorgen graag de catering voor uw 
bijeenkomst. Van een simpele lunch tot een 
zomerse barbecue. We hebben alles in huis 
en denken graag met u mee. 

Basis lunch
Diverse zachte en harde broodjes met een 
luxe beleg (vlees, vis en vegetarisch). Bij de 
lunch serveren wij koffie, thee, (karne)melk 
en jus d’orange. Vanaf € 9,50 per persoon. 

Luxe lunch
Belegde broodjes uit het luxere assortiment 
(vlees, vis en vegetarisch). Naast de broodjes 
serveren wij bij deze lunch een koud of warm 
item en een kopje soep. Bij de lunch serveren 
wij koffie, thee, (karne)melk en jus d’orange. 
Vanaf € 18,50 per persoon. 

Beide lunches zijn uit te breiden met diverse 
items zoals saladshakers en diverse soorten 
handfruit. 

Snacks
Wij hebben een groot assortiment aan  
tafelgarnituur, warme en koude hapjes en 
warme snacks. Vanaf € 1,95 per persoon.

Diner
We hebben diverse mogelijkheden om een 
diner te verzorgen. Denk hierbij aan een 
buffet, uitgeserveerd diner, walking dinner  
of een barbecue. Liever een persoonlijk  
voorstel? Neem contact met ons op!  
Vanaf € 17,50 per persoon.



Personeel
De inzet van het personeel wordt altijd 
aangepast aan het aantal gasten.

Parkeren
Parkeren kunt u in de nabijheid in de  
parkeergarage Kelfkensbos of in de  
parkeergarage Eiermarkt. 

Parkeergarage Kelfkensbos 
Voerweg 2, 6511 RT Nijmegen

 Openingstijden
 ma t/m za 07.00  04.00 uur
 zondag 10.00  04.00 uur 

 Tarieven (real time)
 € 2.80 / uur 08.00  18.00 uur
 € 0.50 / uur 18.00  08.00 uur

 Uitrijden tot 04:00 uur 

Parkeergarage Eiermarkt
Eiermarkt 20, 6511 TP Nijmegen

 Openingstijden
 ma t/m wo 07.00  24.00 uur 
 do t/m za 07.00  04.00 uur
 zondag 10.00  04.00 uur

 Tarieven
 € 2.80 / uur 08.00  18.00 uur
 € 0.50 / uur 18.00  08.00 uur
 Dagkaart € 11, per dag

 Uitrijden 24 / 7

Culinair
Volgens de meest recente HACCPrichtlijnen 
mag het buffet maximaal gedurende 2 uur 
worden gepresenteerd. In overleg met onze 
manager kunt u de exacte tijden dat het 
buffet geopend is, vastleggen.

Wijzigingen in het aantal gasten
Graag vernemen wij uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan uw partij het definitieve 
aantal personen. Dit aantal geldt als bindend 
voor de eindfactuur. Indien er meer personen 
aanwezig zijn wordt een meerprijs berekend.

Dieetwensen
Tijdens uw bijeenkomst houden wij graag 
rekening met speciale dieetwensen. Wij 
vernemen deze graag uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan uw bijeenkomst.

Verlenging
Indien de bijeenkomst langer duurt dan 
gepland, dan worden de kosten evenredig 
verhoogd.

Betaling
Betaling geschiedt door middel van een 
factuur. Deze wordt u na afloop van de 
activi teit toegezonden. U dient de factuur 
binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. 

Algemene voorwaarden
Op alle cateringafspraken zijn de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) van toepassing:  
Deze vindt u op www.khn.nl

Prijzen
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn 
inclusief BTW.




