
 
 

 

 

 
M2  Hoogte Blok 

  

U-vorm 

  

Carré School 

  

Examen 

  

Theater Cabaret  Kring Audiovisuele middelen 

Radesingelzaal 60 2,70 - 21 24 21 10 56 33 25 SMART Ultra HD 65inch touchscreen 

Atriumzaal 80 2,70 14 24 28 21 10 51 25 30 SMART Board 87inch digitaal 
schoolbord 

Ontvangstzaal 56 2,70 10 18 22 21 10 41 16 20 SMART Ultra HD 65inch touchscreen 

Singelzaal 40 2,65 10 15 18 13 6 26 - 16 70 inch Full HD LED TV met 
ingebouwde luidsprekers 

Trompzaal 95 2,65 14 28 36 33 16 100 41 40 Projectiescherm (220cm), vaste 
beamer 

Trompzaal & 
Singelzaal 

135 2,65 20 36 42 51 24 130 57 50 Vaste beamer, katheder met 
microfoon 

 

Ochtend en/of middag Avond en/of weekend 
 

M2 Hoogte 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Radesingelzaal 60 2,70 € 192,50 € 270,00 € 307,50 € 96,25 € 135,00 € 153,75 

Atriumzaal 80 2,70 € 192,50 € 270,00 € 307,50 € 96,25 € 135,00 € 153,75 

Ontvangstzaal 56 2,70 € 192,50 € 270,00 € 307,50 € 96,25 € 135,00 € 153,75 

Singelzaal 40 2,65 € 172,50 € 220,00 € 262,50 € 86,25 € 110,00 € 131,25 

Trompzaal 95 2,65 € 237,50 € 337,50 € 430,00 € 118,75 € 168,75 € 215,00 

Trompzaal & Singelzaal 135 2,65 € 415,75 € 513,50 € 607,50 € 207,75 € 256,75 € 303,75 

Zaalverhuur overzicht 

Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019 

 

Zalen overzicht 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radesingelzaal 

Maximale capaciteit: 56 
Minimale capaciteit: 10 

Oppervlakte: 60 M2 

 
 

Alle opstellingen zijn inclusief bestuurstafel voor 1 persoon. 
1 dagdeel: maximaal 4 aaneengesloten uren 
2 dagdelen: maximaal 8 aaneengesloten uren 
3 dagdelen: meer dan 8 aaneengesloten uren op 1 dag 
Avond/weekendtarief: geldig vanaf 18.00 uur en op zaterdag en zondag    
 

        
 

Extra toelichting 

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via: 
              info@vergadereningroningen.nl of 050- 524 80 16.  

Ontvangstzaal 

Maximale capaciteit: 41 
Minimale capaciteit: 10 

Oppervlakte: 56 M2 

 
 

Trompzaal 

Maximale capaciteit: 100 
Minimale capaciteit: 16 

Oppervlakte: 95 M2 

 
 

Singelzaal 

Maximale capaciteit: 26 
Minimale capaciteit: 6 

Oppervlakte: 40 M2 

 
 

Atriumzaal 

Maximale capaciteit: 51 
Minimale capaciteit: 14 

Oppervlakte: 80 M2 

 
 

mailto:info@vergadereningroningen.nl
tel:+31505248016


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-uurs arrangement: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (touch screen, HD projector of Smart board) 
• Onbeperkt verse bonenkoffie, thee en koekjes buiten de zaal gedurende maximaal vier uren 
• Speciaal duurzaam O2-water in de zaal 
• Appel per persoon in de zaal                             
• Conferentiekit met kantoorartikelen in de zaal 
Prijs per persoon: € 7,95 

 

8-uurs arrangement: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (touch screen, HD projector of Smart board) 
• Onbeperkt verse bonenkoffie, thee en koekjes buiten de zaal gedurende maximaal acht 

uren 
• Speciaal duurzaam O2-water in de zaal 
• Appel per persoon in de zaal  
• Conferentiekit met kantoorartikelen in de zaal 
• Uitgebreid lunchbuffet in het Grand Café geserveerd 
Prijs per persoon: € 29,95 

 

12-uurs arrangement: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (touch screen, HD projector of Smart board)     
• Onbeperkt verse bonenkoffie, thee en koekjes buiten de zaal gedurende maximaal twaalf 

uren 
• Speciaal duurzaam O2-water in de zaal 
• Appel per persoon in de zaal              
• Conferentiekit met kantoorartikelen in de zaal                 
• Uitgebreid lunchbuffet in het Grand Café geserveerd 
• Vitale Break (fruitspies met glas vruchtensap) 
• Dagelijks wisselend 3-gangen diner (in buffet vorm) geserveerd in het Grand Café  

(consumpties tijdens diner op basis van nacalculatie) 
Prijs per persoon: € 59,95 
 

Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019 

 

Arrangementen 



 
 

 

 

 

24-uurs arrangement: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (touch screen, HD projector of Smart board)     
• Onbeperkt verse bonenkoffie, thee en koekjes buiten de zaal  
• Speciaal duurzaam O2-water in de zaal 
• Appel per persoon in de zaal              
• Conferentiekit met kantoorartikelen in de zaal                 
• Uitgebreid lunchbuffet in het Grand Café geserveerd 
• Vitale Break (fruitspies met glas vruchtensap) 
• Dagelijks wisselend 3-gangen diner (in buffet vorm) geserveerd in het Grand Café 

 (consumpties tijdens diner op basis van nacalculatie) 
• Overnachting in een comfortabele hotelkamer op basis van een eenpersoonskamer  
• Uitgebreid internationaal ontbijtbuffet geserveerd in het Grand Café     
Prijs per persoon: € 139,95* 
* exclusief verblijfsbelasting 

 

32-uurs arrangement: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (touch screen, HD projector of Smart board)     
• Onbeperkt verse bonenkoffie, thee en koekjes buiten de zaal  
• Speciaal duurzaam O2-water in de zaal 
• Appel per persoon in de zaal              
• Conferentiekit met kantoorartikelen in de zaal                 
• Tweemaal uitgebreid lunchbuffet in het Grand Café geserveerd 
• Eénmaal Vitale Break (fruitspies met glas vruchtensap)  
• Dagelijks wisselend 3-gangen diner (in buffet vorm) geserveerd in het Grand Café 

 (consumpties tijdens diner op basis van nacalculatie) 
• 1x overnachting in een comfortabele hotelkamer op basis van een eenpersoonskamer  
• 1x uitgebreid internationaal ontbijtbuffet geserveerd in het Grand Café         
Prijs per persoon: € 169,90* 
* exclusief verblijfsbelasting 

 
 

Het uitgebreide lunchbuffet bestaat uit: 
Eén heldere bouillon en één gebonden soep van 

de dag;  

Assortiment van brood: Diverse soorten 

afgebakken broodjes, hele landbroden, zachte 

witte en bruine bollen, Groninger koek, 

roggebrood, knäckebröd, beschuit; 

Selectie van zoetwaren en honing, roomboter, 

margarine, Hollandse kaassoorten en 

ambachtelijke vleeswaren;  

Saladebar van diverse seizoensgebonden 

producten, huisgemaakte croutons en een keuze 

in dressings: olie, azijn en balsamico; 

Warme hartige snack (bijvoorbeeld saucijzen- of 

kaasbroodje of kroket van het huis );  

Diverse soorten yoghurt, verse fruitsalade, 

assortiment zoetigheden, handfruit van het 

seizoen; Variëteit aan bonenkoffie en thee, 

verse melk en karnemelk, biologische- en 

streekvruchtensappen. 

Uiteraard kunnen wij rekening houden met 
gasten die speciale dieet- of vegetarische 
wensen hebben. We horen dit graag voor 
aanvang van de lunch of het diner.  

 
 

Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019 

 

Arrangementen 


