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EEN
COMPLEET
VERZORGDE
TRAINING IN
NIJKERK
Vier ruime trainingszalen
Groot scherm, beamers, flip-overs
Gastvrouw en dagarrangement

DE
TRAININGSLOCATIE

PRIJZEN PER DAG

TRAININGSZALEN

De zalen in het pand zijn
genummerd van 1 tot en met 7.
Zaal 1 is de grootste en meest

²

luxe zaal van ruim 56 m .

Zaal 5 is een gezellige

Zaal 1: € 325,-

workshopruimte met een

Zaal 2: € 150,-

whiteboard waar 10 mensen in

Zaal 3: € 250,-

een kring kunnen zitten.

Zaal 4: € 100,Zaal 5: € 200,-

Hier is een groot, digitaal
scherm met geluidsboxen
aanwezig, 15 tafels, een flipover en een laptop.

SUBZALEN & KANTINE

Zaal 6: € 250,-

Zaal 4, 7 en 2 kunnen ingezet

Zaal 7: € 100,-

worden als subzaaltjes voor
maximaal zes personen.

Zaal 3 en 6 zijn qua grootte
vergelijkbaar: dit zijn zalen van

² met maximaal 12

28 m

zitplekken, een beamer en een
flip-over.

Tot slot is er nog een leuke
kantine beschikbaar.

Prijzen zijn inclusief het
gebruik van de kantine.

Eventueel is het mogelijk om
het complete pand (exclusief
kantoorruimte) te huren voor €
1.250,- per dag, mits er tevens
gebruik wordt gemaakt van een
dagarrangement voor alle
aanwezigen.

ARRANGEMENTEN
U kunt kiezen tussen twee soorten
dagarrangementen:
Arrangement basic:
Hele dag koffie, thee & water
Cake & chocolaatjes
Broodjeslunch met warme snack of
soep.

Prijs: € 27,- p.p. (excl. 9% btw)
Arrangement de luxe*:
Hele dag koffie, thee & muntwater
Gebak & chocolaatjes
Italiaans buffet

Prijs: € 38,- p.p. (excl. 9% btw)
* v.a. 15 personen

Bij de arrangementen is het
volgende inbegrepen:
8 parkeerplaatsen;
gastvrouw voor ontvangst en
verzorging gasten;
gebruik van de receptiebalie;
flip-over, beamer, groot scherm en
laptop;
gebruik van de internetverbinding in
het gebouw (glasvezel).

DE
VERZORGING

LIGGING

De KTV-trainingslocatie is gevestigd aan
de Meinsstraat 2 in Nijkerk. De locatie is
centraal
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