
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 M2  Hoogte Blok 

  

U-vorm Carré School 

  

Examen  Theater Cabaret  Bijzonderheden 

Auditorium  213 2,70 
       

vaste beamer, katheder met microfoon 

Conferentiezaal I 99 3,50 20 25 32 33 21 71 49 vaste beamer 

Conferentiezaal II 111 3,50 20 29 36 33 21 71 49 vast beamer 

Conferentiezaal I + II 210 3,50 50 57 66 91 41 151 91 vaste beamer, katheder met microfoon 

Kraaienzaal 30 2,50 6 
 

6 
    

vaste opstelling, flatscreen 

Hoornsemeerzaal 56 2,90 20 19 24 21 11 41 33 vaste beamer 

Paterswoldsemeerzaal 56 2,90 20 19 24 21 11 41 33 vaste beamer 

Zuidlaardermeerzaal 75 2,90 24 23 28 31 17 51 33 vaste beamer 

Leekstermeerzaal 80 2,90 24 23 28 31 17 51 33 vaste beamer 

Lauwersmeerzaal 45 2,90 12 11 14 13 7 21 17 flatscreen 

Schildmeerzaal 45 2,90 12 11 14 13 7 21 17 flatscreen 

Meerzicht 56 2,90 12 - - - - - - op 7e verdieping / diner: 10 / flatscreen 

Restaurant 
         

diner: maximaal 180 / lunchbuffet: 200 

Zalen overzicht 

Auditorium – Hotel Groningen Plaza 

 

Leekstermeerzaal – Hotel  Groningen Plaza 

 

Conferentiezalen I + II – Hotel Groningen Plaza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ochtend en/of middag Avond en/of weekend 

 
M2 Etage 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

auditoruim 213 1 € 489,50 € 603,75 € 719,25 € 244,75 € 301,88 € 359,63 

Conferentiezaal I 99 1 € 249,50 € 354,50 € 451,50 € 124,75 € 177,25 € 225,75 

Conferentiezaal II 111 1 € 249,50 € 354,50 € 451,50 € 124,75 € 177,25 € 225,75 

Conferentiezaal I + II 210 1 € 435,75 € 539,50 € 637,50 € 217,88 € 269,75 € 318,75 

Kraaienzaal 30 1 € 131,25 € 189,00 € 221,50 € 65,63 € 94,50 € 110,75 

Hoornsemeerzaal 56 BG € 202,50 € 283,50 € 322,50 € 101,25 € 141,75 € 161,25 

Paterswoldsemeerzaal 56 BG € 202,50 € 283,00 € 322,50 € 101,25 € 141,75 € 161,25 

Zuidlaardermeerzaal 75 BG € 212,50 € 293,50 € 322,50 € 106,25 € 146,75 € 166,25 

Leekstermeerzaal 80 BG € 212,50 € 293,50 € 322,50 € 106,25 € 146,75 € 166,25 

Lauwersmeerzaal 45 BG € 181,50 € 231,50 € 274,50 € 90,75 € 115,75 € 137,25 

Meerzicht 56 7 € 202,50 € 283,50 € 322,50  € 101,25 € 141,75 € 161,25 

Schildmeerzaal 45 BG € 181,50 € 231,50 € 274,50 € 90,75 € 115,75 € 137,25 

• 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 

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

 

 
        
 

Zaalverhuur overzicht 

Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019 

 

mailto:info@vergadereningroningen.nl
tel:+31505248016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-UURS ARRANGEMENT 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (of flatscreen, 50 inch)         
• 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: € 8,50 

 
8-UURS ARRANGEMENT 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (of flatscreen, 50 inch)     
• 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 ons restaurant geserveerd 
    Prijs per persoon: € 32,00 

 
12-UURS ARRANGEMENT 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (of flatscreen, 50 inch)         
• 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 ons restaurant geserveerd 
• Vitale Break (fruitspies met glas vruchtensap) 
• Dagelijks wisselend 3-gangen diner geserveerd in restaurant Meerwold 

(consumpties tijdens diner op basis van nacalculatie) 
Prijs per persoon: € 63,00 

 

 
 

Arrangementen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-UURS ARRANGEMENT: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (of flatscreen, 50 inch)         
• 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 ons restaurant geserveerd 
• Vitale Break (fruitspies met glas vruchtensap) 
• Dagelijks wisselend 3-gangen diner geserveerd in restaurant Meerwold 

(consumpties tijdens diner op basis van nacalculatie) 
• Overnachting in een comfortabele hotelkamer op basis van een eenpersoonskamer  
• Uitgebreid internationaal ontbijtbuffet geserveerd in ons restaurant         

Prijs per persoon: € 147,00* 
* exclusief verblijfsbelasting 

 
32-UURS ARRANGEMENT: 
• Gebruik van flip-over en beamer met scherm (of flatscreen, 50 inch)         
• 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 ons restaurant geserveerd 
• Eénmaal Vitale Break (fruitspies met glas vruchtensap)  
• Dagelijks wisselend 3-gangen diner geserveerd in restaurant Meerwold 

(consumpties tijdens diner op basis van nacalculatie) 
• 1x overnachting in een comfortabele hotelkamer op basis van een eenpersoonskamer  
• 1x uitgebreid internationaal ontbijtbuffet geserveerd in ons restaurant         
    Prijs per persoon: € 179,00* 

* 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 


