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ZAALVERHUUR
Op zoek naar een inspirerend kader om met je team een productieve brainstorm te
houden? Wil je een goed bereikbare locatie – zonder files onderweg – om een
opleiding of beurs te organiseren? Dan kunnen de Paterbergzaal en Kwaremontzaal
de ideale plek zijn.

Paterbergzaal

PATERBERGZAAL

KWAREMONTZAAL

Technische voorzieningen

Projector +
projectiescherm
Vast + draadloos internet

Projector + projectiescherm
Vast + draadloos internet +
podium + geluidsinstallatie

Theateropstelling

60 stoelen

180 stoelen (met middengang)

Klasopstelling

48 stoelen

48 stoelen (+ 24 krukjes aan
statafels)

Receptie (statafels)

80 personen

120 (met middenrij gewone
tafels: 156)

Theater + receptie

30 stoelen en
3 receptietafels

100 stoelen en
9 receptietafels

U-opstelling

28 stoelen

36 stoelen

Vierkant

32 stoelen

40 stoelen

Kwaremontzaal

Huur van de Paterbergzaal of Kwaremontzaal

ONTBIJT
SEMINARIE

HALVE
DAG

VOLLEDIGE
DAG

4 uur

4 uur

8 uur

€ 26,50

€ 35

€ 43,50

+€7

+€7

Inbegrepen

+ € 20,5

+ € 20,5

+ € 13,50
(i.p.v.
broodjes
lunch)

Zaal ingericht in gewenste opstelling
Gebruik van wifi, projectie, flipchart en
geluidsinstallatie
Blocnote, balpen en muntjes voor iedere
deelnemer
Ticket voor de Ronde-tentoonstelling
(één jaar geldig)
10 % korting in de RondeShop
Ontbijtbuffet*
Ontvangst met 3 mini ontbijtkoeken pp (bij
namiddagseminarie ontvangst met mattentaart)
Koffie, thee en water tijdens de meeting

Prijzen zijn geldig bij reservaties vanaf 12 personen.
Bij minder deelnemers zijn we genoodzaakt om een
forfait van 100 euro aan te rekenen.

Drankenbuffet** tijdens de meeting
Broodjeslunch (verse soep, een assortiment
belegde Enamestokbroodjes (1 pp), koffie en
water)

Na openingsuren, vanaf 18u, wordt een
permanentiekost van 35 euro per uur gehanteerd.
* koffie of thee, fruitsap en multivruchtensap,
1 koffiekoek of assortiment minikoekjes, assortiment
natuur- en fruityoghurt, verse fruitsalade, brood
assortiment: 1 pistolet of sandwich + rozijnenbrood
+ meergranenbrood, peperkoek, cake & speculaas,
boter/ margarine, confituur en chocopasta charcuterie
& kaas, assortiment muesli en cornflakes

OPTIONEEL
Broodjeslunch (verse soep, een assortiment
belegde Enamestokbroodjes (1 pp), koffie en
water)
Uitgebreide lunch (verse soep, huisgemaakte
varkenswangetjes met verse handgesneden
frietjes en salade. Koffie en water inbegrepen)

** koffie, thee, plat en bruisend water, fruitsap, pepsi,
fruitmand met seizoensgebonden vruchten
Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn exclusief BTW.
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