
 

Vitaal vergaderen! 
 
Vergaderen of brainstormen in Cafe de Sleutel – Arrangementen vanaf 20 

personen. Voor kleinere groepen passen we de prijs aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arrangement voor 1 dagdeel – 13,50 per persoon    
• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers  

• Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee en water 

• Vers fruit 
  

Arrangement voor 1 dagdeel inclusief lunch – 34,50 per persoon  
• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers  

• Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee en water 

• Vers fruit 

• Gezonde lunch 

 

Arrangement voor 1 dagdeel inclusief afsluitende borrel – 27,00 per persoon 

• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers  

• Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee en water 

• Vers fruit 

• Gezonde lunch 

• Afsluitende borrel van één uur – Brand bier – goed glas wijn - fris  
vers gebrande noten en twee bitterballen per persoon  

 

 

Arrangement voor 2 dagdelen inclusief lunch – 47,50 per persoon 
• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers  

• Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee en water 

• Vers fruit 

• Gezonde lunch 

• Smoothie in de middagpauze 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arrangement voor 2 dagdelen inclusief lunch en afsluitende borrel – 55,00 per persoon 
• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers  

• Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee en water 

• Vers fruit 

• Gezonde lunch 

• Smoothie in de middagpauze 

• Afsluitende borrel van één uur – Brand bier – goed glas wijn - fris  
nootjes en twee hapjes per persoon  

 

Arrangement voor 2 dagdelen met lunch en diner – 75,00 per persoon 

• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers  

• Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee en water 

• Vers fruit 

• Gezonde lunch 

• Smoothie in de middagpauze 

• 3 gangen diner – soep – hoofd- en nagerecht 
 
Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur 
 

Zaalhuur en faciliteiten - Audiovisuele middelen 

• Zaalhuur per dagdeel    € 100,00 

• Beamer en scherm - inclusief 

• Extra beamer en scherm vanaf   €   75,00 

• Flipover met papier    €   25,00 

• Wifi vrij toegankelijk 
 

Voor meer informatie en speciale wensen, bel 050-3181454 of stuur een email naar 
info@cafedesleutel.nl 
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