Zakelijke arrangementen
Vergaderarrangement A à € 7,50 per persoon






onbeperkt koffie en thee
mineraal water
iets lekkers bij het ontvangst
mintjes
gebruik van de apparatuur op aanvraag:
(beamer, flip-over, whiteboard, internet en laptop € 5,- huur)
(wireless laser presenter € 2,50 huur en € 50,- borg)

Vergaderarrangement B à € 22,- p.p.







onbeperkt koffie en thee
mineraal water
iets lekkers bij het ontvangst
mintjes
zakenlunch (2-gangen warme lunch; voorgerecht, hoofdgerecht)
gebruik van de apparatuur op aanvraag:
(beamer, flip-over, whiteboard, internet en laptop € 5,- huur)
(wireless laser presenter € 2,50 huur en € 50,- borg)

Vergaderarrangement B2 à € 24,- p.p.







onbeperkt koffie en thee
mineraal water
iets lekkers bij het ontvangst
mintjes
zakenlunch (3-gangen warme lunch; voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)
gebruik van de apparatuur op aanvraag:
(beamer, flip-over, whiteboard, internet en laptop € 5,- huur)
(wireless laser presenter € 2,50 huur en € 50,- borg)

• MARINECLUB@MINDEF.NL

• WWW.MARINEOFFICIERSCLUB.NL

• 0223 614225/ 657688

Vergaderarrangement C à € 17,50 p.p.







onbeperkt koffie en thee
mineraal water
iets lekkers bij het ontvangst
mintjes
Broodjeslunch (kopje soep, 2 luxe belegde broodjes, warm item)
gebruik van de apparatuur op aanvraag:
(beamer, flip-over, whiteboard, internet en laptop € 5,- huur)
(wireless laser presenter € 2,50 huur en € 50,- borg)

Vergaderarrangement D à € 17,50 p.p.







onbeperkt koffie en thee
mineraal water
iets lekkers bij het ontvangst
mintjes
dagschotel (dagelijks wisselend hoofdgerecht)
gebruik van de apparatuur op aanvraag:
(beamer, flip-over, whiteboard, internet en laptop € 5,- huur)
(wireless laser presenter € 2,50 huur en € 50,- borg)

Vergaderarrangement E à € 39,50 p.p.








onbeperkt koffie en thee
mineraal water
iets lekkers bij het ontvangst
mintjes
Broodjeslunch (kopje soep, 2 luxe belegde broodjes, warm item)
’s avonds 3 gangen surprise menu
gebruik van de apparatuur op aanvraag:
(beamer, flip-over, whiteboard, internet en laptop € 5,- huur)
(wireless laser presenter € 2,50 huur en € 50,- borg)

U kunt ook een gezonde/warme snack bestellen voor in de namiddag a € 2,50
Let op!! Reserveer de benodigde equipement tijdig!

• MARINECLUB@MINDEF.NL

• WWW.MARINEOFFICIERSCLUB.NL

• 0223 614225/ 657688

