
Vergaderarrangementen



Gratis wifi 

Rolstoelvriendelijk

Gratis parkeren

Viersterrenhotel

Effectief vergaderen
Met diverse goed geoutilleerde vergaderruimtes in variërende groottes is er in De Bonte Wever altijd een plek te vinden die 

past bij uw vergadering, workshop, training of presentatie. Uiteraard met diverse mogelijkheden voor catering naar wens of 

in combinatie met één van de vele arrangementen, altijd met het doel om de eff ectiviteit te verhogen. Niet voor niets heeft 

Vergaderhamers, het kwaliteitslabel voor de congres- en vergadermarkt, ons vier hamers toegekend.

Vergaderarrangementen
Binnen De Bonte Wever bieden we aantrekkelijke en handige all-in arrangementen. Heeft u andere wensen dan hieronder 

vermeld? Neem gerust contact op om de mogelijkheden door te spreken.

Dagarrangementen tarief (incl. BTW)

Vergaderarrangement 2-uurs € 14,45

Vergaderarrangement 4-uurs € 19,75

Vergaderarrangement 8-uurs € 27,50

Minimaal 6 personen. Inclusief: gebruik vergaderzaal gedurende het genoemde aantal 

uren. Koffi  e, thee, frisdranken en karaff en water in de vergaderzaal. Pepermuntjes, 

koffi  ekoekjes en schrijfgerei. Genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Meerdaagse vergaderarrangementen
Bij arrangementen van meerdere dagen overnacht u in ons 4-sterren hotel, inclusief uitgebreid ontbijt, lunch en diner in 

buff etvorm. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze ontspanningsfaciliteiten, waaronder het zwem & saunaparadijs, de 

fi tness, avondentertainment, toegang tot de caféstraat, etc. Diverse snacks en lekkernijen gedurende de dag en avond zijn 

inbegrepen evenals onbeperkt drankjes uit het huisassortiment.
tarief (incl. BTW)

2-daags vergaderarrangement € 162,50

3-daags vergaderarrangement € 255,75

Inclusief: gebruik vergaderzaal gedurende genoemde aantal dagen (2 dagdelen per dag). Koffi  e, thee, frisdranken en karaff en water in de vergaderzaal. 

Pepermuntjes, koffi  ekoekjes en schrijfgerei. Genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Uiteraard is enkel logies & ontbijt ook mogelijk. Vraag hiervoor naar de actuele tarieven.

Extra bij te reserveren tarief (incl. BTW)

Uitgebreide lunch in Flinck € 14,25

Uitgebreid diner in Flinck € 18,50

Lunch of diner in Dapper à la carte prijzen 

Naborrel, hapjes, etc. op aanvraag

Overige extra’s op aanvraag
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Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over onze (zakelijke) 

mogelijkheden, of kijk op www.debontewever.nl/zakelijk
 0592-303 777

 info@debontewever.nl

 www.debontewever.nl

VERGADERZAAL OPPERVLAKTE (LXBXH)

SCHOOL THEATER U-VORM BLOK RECEPTIE CARRÉ CABARET

De Bonte Wever beschikt over de volgende vergaderzalen:

Lime 10 x 4 x 2,6 - - - 22 30 - -

Taupe 15 x 4 x 2,6 - 36 - 30 40 - -

Maroon 14,8 x 5,6 x 2,6 32 40 30 36 50 28 48

Indigo 16 x 9 x 2,8 45 80 30 36 100 32 40

Sand 18 x 9 x 2,8 62 140 50 56 120 52 64

Magenta 20 x 10 x 2,8 72 200 62 - 150 72 128

Amber 9 x 5 x 2,8 - - - 12 - - -

Jade 13 x 10 x 2,8 48 100 42 - 100 52 84

Purple (tribune) 33 x 27 x 7,6  250 454 - - 450 - -

Purple (tribune+stoelen) 33 x 27 x 7,6  250 700 - - 450 - -

Purple (stoelen) 33 x 27 x 7,6  250 800 - - 450 - -

Plaza 60 x 37,5 x 7,6  400  1000  -  - 2500 - -


