De Borgerswoldhoeve is zeer geschikt voor het houden van een zakelijke bijeenkomst. Door de
ligging in het prachtige park Borgerswold kunt u een mooie combinatie maken van inspanning
en ontspanning. Even na de lunch een wandeling maken of in groepjes werken heerlijk op het
terras aan het water.
De bovenverdieping van de hoeve is geheel ingericht voor zakelijke bijeenkomsten. In totaal
zijn er boven 4 zalen, elk verschillend qua indeling en grootte. Uiteraard is het ook mogelijk
om diverse zalen als sub ruimte te huren om de mogelijkheid te bieden om in groepen te
kunnen werken.
Belt u gerust voor een rondleiding, met trots laten wij u het eindresultaat zien!

De Borgerswoldhoeve werkt met vaste vergaderarrangementen. Dit is voor u ideaal voor een
begroting en u komt niet voor verrassingen te staan.
De volgende arrangementen zijn van toepassing:
4-uurs arrangement:







1 dagdeel zaalhuur
onbeperkt koffie en thee
Vergadermintjes /koekjes
flip over
scherm voor beamer
huisgemaakte warme cake

Bovengenoemd arrangement € 14,25 p.p.
4 uurs arrangement met lunch:



4 uurs arrangement echter met
uitgebreid lunchbuffet met soep en snack

Bovengenoemd arrangement € 28,50 p.p.

8 uurs arrangement:








2 dagdelen zaalhuur
onbeperkt koffie en thee
vergadermintjes/koekjes
flip over
scherm voor beamer
huisgemaakte warme cake
uitgebreid lunchbuffet met soep en snack

Bovengenoemd arrangement € 34,-- per persoon
12- uurs arrangement










3 dagdelen zaalhuur
onbeperkt koffie en thee
vergadermintjes/koekjes
flip over
scherm voor beamer
huisgemaakte warme cake
uitgebreid lunchbuffet met soep en snack
Bovengenoemd arrangement € 34,-- per persoon
3-gangen diner

Bovengenoemd arrangement € 62,50 per persoon (exclusief consumpties)
Bij bovengenoemde arrangementen geldt een minimum aantal van 10 personen. Bij een
reservering van minder dan 10 personen geldt een opslag van € 6,50 per persoon.
Als extra is bij te boeken:

-

Extra sub zaal, zaalhuur per dagdeel
Huur beamer per dag
Flesjes frisdrinken, per stuk
Extra flip-over per dag

€ 50,-€ 75,-€ 2,50
€ 17,50

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Uiteraard is in overleg nog heel veel mogelijk. Graag denken wij met u mee!

