Tarieven Duinzigt Oegstgeest
ZALEN EN ZAALARRANGEMENTEN 2017

Duinzigt Oegstgeest beschikt over prachtige vergaderzalen, elk met een eigen stijl. Van kleine, intieme
gesprekken tot grotere seminars; u bent bij ons aan het juiste adres. Met een goede bereikbaarheid en een
warm en persoonlijk welkom kunt u voor al uw professionele meetings en (buiten kantoortijden) ook voor
privébijeenkomsten bij ons terecht.

Zalen

oppervlakte

zaal 1*
zaal 4
zaal 5

13 m2
40 m2
130 m2

zaal 6

65 m2

capaciteit

capaciteit

prijs

prijs

vergader-/kringopstelling

theateropstelling

per dagdeel

per dag

4 personen
14 personen
30 personen (vergadering)
40 (kring)
18 personen

4 personen
20 personen
100 personen

€ 60,€ 190,€ 340,-

€ 90,€ 290,€ 490,-

30 personen

€ 240,-

€ 390,-

* Zaal 1 is ook per uur te boeken. Het uurtarief bedraagt € 18,15.

Buiten kantoortijden is ook ons business café te reserveren voor besloten bijeenkomsten:
Café

60 m2

max. 80 personen

€ 230,-

€ 350,-

Faciliteiten
Bij uw reservering kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van extra faciliteiten, zoals:

flip-over



beamer
internetverbinding



muziekinstallatie / iPod dock



katheder




microfoon
extra tafels

Afhankelijk van de grootte van uw groep kunnen de gasten worden ontvangen in het business café of de eetzaal van
Duinzigt Oegstgeest. Bespreek de mogelijkheden met een van onze medewerkers. Dit geldt ook voor speciale
opstellingen voor bijvoorbeeld lezingen of workshops.

Duinzigt Oegstgeest | 071 515 22 22 | info@duinzigt-oegstgeest.nl | www.duinzigt-oegstgeest.nl

Duinzigt Oegstgeest
ARRANGEMENTEN 2017

De bijzondere catering bij Duinzigt Oegstgeest is zo veel mogelijk biologisch, met aandacht voor de herkomst van de
producten. De passie van de producenten en de liefde voor goed eten proef je hier duidelijk in terug.
vergaderarrangement - dagdeel
koffie / thee / water in de zaal, beamer en/of flip-over

prijs per persoon
€ 10,-

vergaderarrangement - dag
koffie / thee / water in de zaal, een zoete of hartige snack, beamer en/of flip-over

€ 15,-

ontbijtarrangement
verrassend ontbijt met verse jus d'orange en cappuccino

€ 15,-

frisarrangement
frisdrank, biologisch sap en bruisend water

per dagdeel
per dag

€ 10,€ 15,-

high tea
scones, sandwiches en friandises, natuurlijk met diverse soorten
thee

per persoon

€ 15,-

lunch
buffet met diverse kaas- en vleeswaren, een dagspecial, zuivel en vruchtensappen

€ 15,-

borrelarrangement
olijven, nootjes en rauwkost met dip.

€ 4,-

borrelarrangement uitgebreid
kazen, worsten, brood met olie, hummus en tapenade

€ 7,-

diner**
drie gangen inclusief amuse bij de ontvangst, samenstelling menu in overleg

€ 35,-

wijnarrangement bij diner
bijzonder mooie, speciaal voor uw menu geselecteerde wijnen (3 glazen per persoon), inclusief
koffie of thee van het huis

€ 15,-

** deze prijs is exclusief verplichte zaalhuur van het café á € 230,- en inclusief bediening
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