l’Union vergader arrangementen
Bij de organisatie van uw seminar, vergadering of cursus komt heel wat kijken.
Voor het welslagen van uw zakelijke ontmoeting moet alles goed voorbereid zijn.
Wij helpen u een perfecte organisatie te realiseren.

Dagdelen
-

’s morgens
’s middags
’s avonds
2 dagdelen
3 dagdelen

Prijs zaalhuur
9:00 - 13:00 uur *)
14:00 - 18:00 uur *)
19:00 - 23:00 uur *)

€ 79,50
€ 79,50
€ 79,50
€ 144,50
€ 199,50

*) I.v.m het herinrichten, schoonmaken en opnieuw opstellen wordt u vriendelijk
verzocht de gereserveerde tijden niet te overschrijden!

Inbegrepen bij de zaalhuur
- Het klaarzetten van de zaal + schoonmaakkosten
- Gebruik van de flip-over
- Gebruik van projectiescherm of TV grootbeeld

Drankjes tijdens uw vergadering
Kan koffie of thee 1,5 liter
Tafelwater 0,7 liter
Frisdrank 0,2 liter
Fles huiswijn rood/wit/rosé

€ 13,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 21,00

Koffie arrangement
Onbeperkt koffie of thee met vlaai (abrikozen, kersen of appeltaart)

p.p. € 10,00

All-in vergader arrangement vanaf 15 personen
1 dagdeel zaalhuur, met onbeperkt tafelwater, koffie en thee met vlaai (abrikozen, kersen of appeltaart)
en lunch-deal (dagsoep en luxe belegd broodjes).
p.p. € 25,00

Extra’s tijdens uw seminar, vergadering of cursus
Bitterballen met mosterd 8 stuks
Bittergarnituur met sausjes 8 stuks

€
€

7,50
7,50

Aanvragen
Via onze website kunt u uw aanvraag aan ons toesturen op www.restaurantlunion.nl/zaalhuur.html.
Volgende pagina: mogelijke zaal- en tafelindelingen
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Zaalindeling
Aan lange tafels kunnen voor zowel vergadering als diners of koffietafels tot maximaal 54 personen
plaatsnemen. Voor recepties en/of feestjes hebben wij gelegenheid tot 64 personen. Zie hiervoor
onderstaande zaalindelingen.

Carré
Theater
max. 24 pers. max. 54 pers.

U-vorm
22 tot 34 pers.

Blok
22 pers.

School
16 tot 48 pers.

________
________
________
________

Statafels
Voor tot 64 personen kunt u kiezen voor maximaal 8 ronde statafels, keurig afgerokt.
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