Vergaderplein
•
•
•

2 zalen met zicht op de sporthallen, geschikt voor 12-14 personen per zaal (bij
vergaderopstelling carré), koppelbaar tot 1 grote zaal
1 vergaderruimte, geschikt voor 6-8 personen
Multifunctioneel ontmoetingsplein, geschikt voor korte werksessies in kleine groepjes
aanvullend aan de vergaderruimten.

Alle arrangementen zijn inclusief
•
•
•
•
•
•
•

Gratis parkeren
Gebruik van de vergaderzaal
Koffie, thee en water
Gebruik van Wifi
Flipover/whiteboard
Screen/beamer
Pen en blocnote

Tarief vergaderarrangement 2019
Per persoon, exclusief BTW
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur

Exclusief lunch
€ 10,88
€ 14,38
€ 19,25
€ 24,75
€ 25,25
€ 31,13
€ 35,63
€ 40,13

Inclusief lunch
€ 20,00
€ 23,50
€ 28,38
€ 33,88
€ 34,38
€ 40,26
€ 44,76
€ 49,26

De lunch bestaat uit luxe belegde broodjes, jus d’orange, water, koffie thee. Deze lunch kan
aangevuld worden met onder meer huisgemaakte soep, vers fruit of een smoothie.
Daarnaast bieden wij diverse zoete en hartige snacks voor bij de koffie/thee en serveren wij
frisdranken. Het vergaderarrangement kan desgewenst afgesloten worden met een borrel of een
dinerbuffet in het gezellige sportcafé.

Overnachten
Wilt u het arrangement uitbreiden met een diner en/of overnachting? Samen met het naastgelegen
Westcord Hotel Salland verzorgen wij meerdaagse arrangementen!
Het hotel beschikt over 41 kamers, een sfeervol restaurant, een groot zonnig terras en een grote
binnenplaats.

Vergaderen combineren met teambuilding of een sportief programma?
Vraag naar de mogelijkheden, wij doen u graag een voorstel voor een sportief programma in de zaal,
buiten op het beachveld, of op het bootcampveld.

Vragen, reserveringen?
vergaderen@sportbedrijfraalte.nl, telefoon 0572-760600

Voorwaarden vergaderarrangementen Sportcentrum Tijenraan
1. De arrangementsprijs is gebaseerd op een minimum aantal personen:
a. Zaal 12-14 personen: minimaal 8 personen
b. Zaal 6-8 personen: minimaal 4 personen
c. Bij minder dan het aantal personen genoemd bij 1a en 1b geldt een afwijkend tarief
waarbij de zaalhuur voor het minimum aantal personen berekend wordt.
2. Bij annulering van een vastgelegd vergaderarrangement gelden de volgende
annuleringskosten
a. 0% tot 1 maand van te voren
b. 10% tot 14 dagen van te voren
c. 25% tot 7 dagen van te voren
d. 50% minder dan 7 dagen van te voren
e. 75% bij 1 dag van te voren of op de dag zelf

