de waagh
Mogelijkheden vergaderen

Vergaderen in het mooiste gebouw van Nijmegen zorgt voor veel inspiratie. We bieden meerdere
ruimtes aan afhankelijk van de grootte van uw groep. Om uw vergadering of brainstormsessie zo
soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij alle benodigde middelen in huis.
Wij bieden per dagdeel een passend arrangement.

dagdelen
Dagdeel 1 is van 09.00 tot 15.00 uur
Dagdeel 2 is van 16.00 tot 22.00 uur

faciliteiten
De vergaderruimte is inclusief de volgende faciliteiten
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee en water
Mand met vers fruit
Flipover
Schrijfgerei

•
•
•
•

Pepermuntjes
TV-scherm
Whiteboard
Airconditioning

Voor een dagdeel betaalt u €125 voor het huren van de zaal. Daarnaast betaalt u €17,50 per persoon
voor het vergaderarrangement. Indien uw vergadering uitloopt dan rekenen wij voor elk extra uur
€15 voor de zaalhuur en €2,50 per persoon voor het arrangement.
Wilt u gebruik maken van twee aaneengesloten dagdelen dan betaalt u €175 voor het huren van de
zaal. Daarnaast betaalt u €25,00 per persoon. Indien uw vergadering uitloopt dan rekenen wij voor
elk extra uur €15 zaalhuur en €2,50 per persoon voor het vergaderarrangement.

gelegenheid voor eten en borrelen
Ook bieden wij de mogelijkheid om uw vergadermoment te combineren met een lunch, diner of
borrel. Dit kan gaan om een lunch of diner in ons sfeervolle restaurant of in een privé ruimte.
Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft menu’s, altijd toegespitst op uw wensen. Wij
verwijzen u daarvoor naar de bijlagen met de beschikbare menu’s. Na het vergaderen toe aan een
borrel? Dit is mogelijk in ons café, in een privéruimte of op ons terras.

uitbreidingen
Celebration mix, 5 stuks per persoon
Fris dranken
Appelgebak of cheesecake
Petit fours
Warme snack (saucijzenbroodje, worstenbroodje of kaasbroodje)
Afsluitende borrel van anderhalf uur met
koffie/thee/bier/speciale bieren van de tap/fris/wijn
en inclusief twee rondes borrelgarnituur.

€1,50 per persoon
€2,25 per flesje
€3,80 per stuk
€1,50 per stuk
€1,75 per stuk
€12,50 per persoon

