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Ruimteverhuur

Alle ruimte voor vergaderingen, training sessies, brainstorm of netwerk
bijeenkomsten
Onze ruimtes zijn zowel binnen als buiten de reguliere openingstijden te huur. Iedereen is welkom
bij ons, zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Wij hechten veel waarde aan gastvrijheid en
persoonlijke aandacht. Graag denken wij mee met uw wensen en bieden maatwerk waar
mogelijk. Samen met u zorgen wij voor een bijeenkomst welke het best bij u en uw gasten past.
Onze ruimtes zijn alle drie geschikt voor zakelijk gebruik. Voor een meer informele setting is
ruimte 3 het meest geschikt met een warme uitstraling en toegang tot de achterplaats.
Er is zowel gratis parkeergelegenheid aan de voorkant van het pand als aan de achterzijde.
Meer dan 45 gasten? Geen probleem! Meerdere ruimtes tegelijk huren is mogelijk.

Ruimte 1

Maximaal 15 personen

Ruimte 2

Maximaal 25 personen

Ruimte 3

Maximaal 45 personen

Ruimte 1

Ruimte 2

Ruimte 3

Terugkerende bijeenkomsten zijn voor het gehele jaar in te plannen, ook in de weekenden. Houd wel
rekening met de weekend tarieven. (zie het tarieven schema op de volgende pagina)
Ben je een samenwerkingspartner van ZEP XL ? Dan geniet u van 25% korting op de gehele factuur.
Interesse in een samenwerking? Ga dan naar onze website voor meer informatie www.zepxl.nl
ZEP XL - Ruimteverhuur : Pergolesilaan 4, 4614VV te Bergen op Zoom

www.zepxl.nl
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Catering
In samenwerking met lunchroom ‘‘Effe Anders’’, gerund
door onze clienten van dagbesteding - wordt er op
aanvraag catering verzorgd. De kaart varieert van luxe
broodjes tot salades en tapasgerechten.
Ontbijt, lunch of diner – het is allemaal
mogelijk. Denk aan broodjes, exclusief hapjes
of bijvoorbeeld een walking dinner. Voor
zakenlunch - diners is het mogelijk om de
lunchroom af te huren, waarbij de kaart in
overleg met onze sous chef wordt afgestemd.
● Catering prijzen op aanvraag

Tarieven
Huur vergaderruimte – trainingsruimte
Maandag 08:00 tot vrijdag 17:00
€ 3 p.p. per uur
Weekend tarieven
Vrijdag 17:00 tot zondag 22:00
€ 5 p.p. per uur

APPARATUUR
Beamer
Bluetooth speaker

Partytent

Per dag
€ 10
€ 10
€ 25

●
●
●
●

vrij gebruik van koffie/thee en water
vrij gebruik van flip over en pennen
Kladblok en schrijfwaren
vrij gebruik van WiFi internet

Ex. Btw 21%

Contact

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stel je vragen via info@zepxl.nl
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00
0164-855784

ZEP XL - Ruimteverhuur : Pergolesilaan 4, 4614VV te Bergen op Zoom
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Allergieën of dieet wensen? Wij houden er rekening mee!

ZEP XL - Ruimteverhuur : Pergolesilaan 4, 4614VV te Bergen op Zoom

www.zepxl.nl

