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Vergaderarrangementen  
(minimale deelname 2 personen) 

 

Arrangement 2 uur  

aanvang in de ochtend, middag of avond 

€ 12,50 per persoon 

• Onbeperkt koffie, thee en water in de koffiecorner  

• Zoete lekkernij 

• Zaalhuur met vergaderopstelling naar keuze inclusief WIFI 

• Beamer met scherm 

• Flip-over met stiften 

 

Arrangement 4 uur 

aanvang in de ochtend, middag of avond 

€ 14,95 per persoon 

• Onbeperkt koffie, thee en water in de koffiecorner 

• Zoete lekkernij 

• Zaalhuur met vergaderopstelling naar keuze inclusief WIFI 

• Beamer met scherm 

• Flip-over met stiften 

Arrangement 8 uur 

Aanvang in de ochtend of middag 

€ 32,50 per persoon 

• Onbeperkt koffie, thee en water in de koffiecorner 

• Zoete lekkernij 

• Zaalhuur met vergaderopstelling naar keuze inclusief WIFI  

• Beamer met scherm 

• Flip-over met stiften 

• Lunch bestaande uit 

o Luxe belegd broodje, broodje met een warme snack en fruit 

o Jus d’orange en melk 

o Koffie en thee 

• Een frisdrank naar keuze 

• Minisnack  
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Arrangement 12 uur 

Aanvang in de ochtend 

€69,50 per persoon 

• Onbeperkt koffie, thee en water in de koffiecorner 

• Zoete lekkernij 

• Zaalhuur met vergaderopstelling naar keuze inclusief WIFI 

• Beamer met scherm 

• Flip-over met stiften 

• Lunch bestaande uit 

o Luxe belegd broodje, broodje met een warme snack en fruit 

o Jus d’orange en melk 

o Koffie en thee 

• Twee frisdranken naar keuze 

• Minisnack  

• Soep 

• Warme maaltijd; vis, vlees of vegetarisch met bijpassende garnituren 

 

Bij ons kunt u gratis parkeren. 

De vergaderingen zijn op maat uit te breiden naar meerdere dagen en verdere specifieke wensen. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd bellen naar 088-4202200. Uiteraard bent u altijd welkom 

om ons Business Center vooraf te bezoeken. 

 

Let op: het is bij Business Center Steenwijk niet toegestaan om zelf lunch of diner mee te nemen en 

te nuttigen. Wij kunnen zorgen voor catering op maat. 
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