
ZALENVERHUUR VOOR

BEZOEKADRES

POSTADRES

T 0320 - 265 020

F 0320 - 218 204

E INFO@CONGRESPIJLER.NL

W WWW.CONGRESPIJLER.NL

VERGADERINGEN

CONGRESSEN

SEMINARS

STUDIEDAGEN

BUSINESSMEETINGS

PRESENTATIES

SYMPOSIA

WORKSHOPS

KETELMEERSTRAAT 90, LELYSTAD

POSTBUS 404,

8200 AK LELYSTAD

Pagina 1 van 6 
 
  

4-uurs arrangement (basis) 
 

• Huur plenaire zaal 

• Onbeperkt koffie en thee in de zaal 

• Draadloos internet 

• Gratis parkeren 

 
Dit arrangement is te reserveren vanaf 10 personen  

(bij minder dan 10 personen verstrekken we een offerte op maat)  
10 – 15 personen :  Prijs per persoon € 13,- 

16 – 25 personen :  Prijs per persoon € 9,50 

26 – 40 personen :  Prijs per persoon € 8,50 
41 – 50 personen :  Prijs per persoon € 7,-  

50 – 90 personen :  Prijs per persoon € 6,50 
 

Tijden van de dagdelen: 
9.00 – 13.00 uur / 13.00 – 17.00 uur / 19.00 – 23.00 uur  

 
Dit arrangement is uiteraard naar eigen wensen verder uit te breiden 
of aan te passen.  
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4-uurs arrangement 
 

• Huur plenaire zaal 

• Onbeperkt koffie en thee in de zaal 

• Onbeperkt (verpakte) koekjes en pepermuntjes in de zaal 

• Gebruik flip-over (inclusief papier en stiften) en projectiescherm 

• Draadloos internet 

• Gratis parkeren 

 
Dit arrangement is te reserveren vanaf 10 personen 
(bij minder dan 10 personen verstrekken we een offerte op maat)  
10 – 15 personen :  Prijs per persoon € 19,50 
16 – 25 personen :  Prijs per persoon € 14,25 

26 – 40 personen :  Prijs per persoon € 11,55  

41 – 50 personen :  Prijs per persoon € 9,50 
50 – 90 personen :  Prijs per persoon € 8,50  

 
Opties:  

De verpakte koekjes zijn te vervangen door roomboterkoekjes : + € 0,50 p.p. 
De pepermuntjes zijn te vervangen door celebrations  : + € 0,50 p.p. 
  

Tijden van de dagdelen: 
9.00 – 13.00 uur / 13.00 – 17.00 uur /19.00 – 23.00 uur  

 

Dit arrangement is uiteraard naar eigen wensen verder uit te breiden 
of aan te passen.  
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8-uurs arrangement 
 

• Huur plenaire zaal 

• Onbeperkt koffie en thee in de zaal 

• Onbeperkt (verpakte) koekjes en pepermuntjes in de zaal 

• Gebruik flip-over (inclusief papier en stiften) en projectiescherm 

• Lunchbuffet met diverse (luxe) belegde broodjes en koude lunchdranken  

(melk, karnemelk en jus d’orange) 

• Draadloos internet 

• Gratis parkeren 

 

Dit arrangement is te reserveren vanaf 10 personen 

10 – 15 personen :  Prijs per persoon € 41,-  
16 – 25 personen :  Prijs per persoon € 33,50  

26 – 40 personen :  Prijs per persoon € 31,50  

41 – 50 personen :  Prijs per persoon € 27,- 
50 – 90 personen :  Prijs per persoon € 25,-  

 
Opties:  

De verpakte koekjes zijn te vervangen door roomboterkoekjes : + € 0,50 p.p. 
De pepermuntjes zijn te vervangen door celebrations  : + € 0,50 p.p. 
De lunch is uit te breiden met een luxe soep van de dag  
en/ of een kroket       : + € 2,25 p.p. 
De lunch is uit te breiden met een luxe vers fruitsalade  : + € 1,25 p.p. 
 
Dit arrangement is uiteraard naar eigen wensen verder uit te breiden 

en aan te passen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ZALENVERHUUR VOOR

BEZOEKADRES

POSTADRES

T 0320 - 265 020

F 0320 - 218 204

E INFO@CONGRESPIJLER.NL

W WWW.CONGRESPIJLER.NL

VERGADERINGEN

CONGRESSEN

SEMINARS

STUDIEDAGEN

BUSINESSMEETINGS

PRESENTATIES

SYMPOSIA

WORKSHOPS

KETELMEERSTRAAT 90, LELYSTAD

POSTBUS 404,

8200 AK LELYSTAD

Pagina 4 van 6 
 
  

4-uurs AULA-arrangement 
 

• Huur plenaire zaal 

• Gebruik basis geluidssysteem 

• Gebruik katheder (indien gewenst) 

• Onbeperkt koffie en thee in de zaal 

• Onbeperkt roomboterkoekjes en Celebrations in de zaal  

• Gebruik beamer en projectiescherm 

• Bij huur van meerdere zalen: 10 % korting op de zaalhuur van elke  

volgende zaal 

• Draadloos internet 

• Gratis parkeren 

 

Dit arrangement is te reserveren vanaf 50 personen 
50 – 80 personen :  Prijs per persoon € 16,50  

81 – 130 personen :  Prijs per persoon € 12,- 

131 – 200 personen :  Prijs per persoon € 9,50  
201 – 270 personen :  Prijs per persoon € 8,-  

 
Tijden van de dagdelen: 

9.00 – 13.00 uur / 13.00 – 17.00 uur /19.00 – 23.00 uur  
 

Opties:  

De roomboterkoekjes zijn te vervangen door verpakte koekjes : -/- € 0,50 p.p. 
De Celebrations zijn te vervangen door pepermuntjes.     
 
Dit arrangement is uiteraard naar eigen wensen verder uit te breiden 

en aan te passen.  
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8-uurs AULA-arrangement 
 

• Huur plenaire zaal 

• Gebruik basis geluidssysteem 

• Gebruik katheder (indien gewenst) 

• Onbeperkt koffie en thee in de zaal 

• Onbeperkt roomboterkoekjes en Celebrations in de zaal  

• Gebruik beamer en projectiescherm 

• Lunchbuffet met diverse (luxe) belegde broodjes, luxe soep van de dag  

en koude lunchdranken (melk, karnemelk en jus d’orange) 

• Bij huur van meerdere zalen: 10 % korting op de zaalhuur van elke 

volgende zaal 

• Draadloos internet 

• Gratis parkeren 

 
Dit arrangement is te reserveren vanaf 50 personen 
50 – 80 personen :  Prijs per persoon € 43,-  

81 – 130 personen :  Prijs per persoon € 35,50  
131 – 200 personen :  Prijs per persoon € 30,-   

201 – 270 personen :  Prijs per persoon € 28,-  

 
Opties:  

De luxe soep van de dag is te vervangen door een kroket of  
kaassoufflé. 
De roomboterkoekjes zijn te vervangen door verpakte koekjes : -/- € 0,50 p.p. 
De pepermuntjes zijn te vervangen door celebrations  : + € 0,50 p.p. 
De lunch is uit te breiden met een kroket   : + € 2,25 p.p. 
De lunch is uit te breiden met een luxe vers fruitsalade  : + € 1,25 p.p. 
 
Dit arrangement is uiteraard naar eigen wensen verder uit te breiden 
en aan te passen.  
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Technische middelen 
 

• Laptop    :  € 115,- 

• Beamer    :  € 150,- 

• Projectiescherm   :  € 25,- 

• Flip-over incl. stiften en toolkit  : € 15,- 

• Verrijdbaar whiteboard  :  € 20,- 

• Draadloze microfoon  :  € 40,- 

 

Overige apparatuur of technische middelen zijn op aanvraag 

beschikbaar.  
 

 

Voorwaarden 
 

• Bovengenoemde arrangementen worden aangeboden op basis 

van beschikbaarheid.  

• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze zijn op aanvraag 

beschikbaar. 

• Prijswijzigingen voorbehouden. 


