De onderstaande vergaderarrangementen zijn voor u samengesteld en gelden vanaf 10 personen.
*indien u met een grote groep aanwezig bent kunnen wij extra korting geven. Vraag naar de info!
Vergaderarrangement hele dag: 40,- per persoon inclusief:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zaalhuur
Beamer / TV scherm
Assortiment van belegde broodjes – 3 broodjes per persoon vis, vlees en vega
Vers fruit
Bitterballen (2 per persoon)
Onbeperkt kannen Manetti koffie, thee en water

Vergaderarrangement ochtend: 25,- per persoon inclusief:
▪
▪
▪
▪
▪

Zaalhuur
Beamer / TV scherm
Vers fruit
Gezond plankje met crudités en dips
Onbeperkt kannen Manetti koffie, thee en water

Vergaderarrangement middag: 25,- per persoon inclusief:
▪
▪
▪
▪
▪

Zaalhuur
Beamer / TV scherm
Gezond plankje met crudités en dips
Bittergarnituur (2 per persoon)
Onbeperkt kannen Manetti koffie, thee en water

Vergaderarrangement ochtend/middag inclusief lunch: 40,00 per persoon inclusief:
▪
▪
▪
▪
▪

Zaalhuur
Beamer / TV scherm
Seizoen soep (v)
Assortiment van belegde broodjes – 3 broodjes per persoon vis, vlees en vega
Eén glas verse jus d’ Orange

Luxe lunch buffet: 22,50 per persoon inclusief:
▪
▪
▪
▪
▪

Seizoen soep (v)
Assortiment van belegde broodjes – 3 broodjes per persoon vis, vlees en vega
Eén glas verse jus d’ Orange
Onbeperkt kannen Manetti koffie, thee en water
Dessert

Rokin 65, 1012 KK, Amsterdam
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Zaalhuur
Zaal
Dagdeel
Salonbar
€ 100,Neptunuskamer
€ 150,Courantzaal
€ 150,Neszaal
€ 300,Restaurant
In overleg
*De bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Hele dag
€ 150,€ 250,€ 250,€ 550,In overleg

Tijdens de vergadering
Koffiekan (9 kopjes)
Theekan (8 kopjes)
Melkkan (6 glazen)
Jus d’orange kan (6 glazen)
Zoetigheden los
Vers fruit los
Dagsoep

€ 18,50
€ 14,50
€ 10,50
€ 15,50
€ 4,25 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 5,25

Audio visuele middelen
De audiovisuele middelen mogen bij uw bijeenkomst niet ontbreken. Goed werkende apparatuur is
cruciaal voor een voorspoedig verloop van uw bijeenkomst. Het Groene Paleis werkt, indien nodig,
samen met partners die jaren ervaring hebben op het gebied van licht, geluid en beeld. Voor meer
informatie of voor een passend prijsvoorstel vragen wij u contact op te nemen.
Prijs per half /
heel dagdeel
€ 50,00 / € 90,00
€ 50,00 / € 90,00
€ 50,00 / € 90,00
€ 10,00 / € 17,50
€ 50,00 / € 75,00

Beamer
Microfoon + Box
Bodypack*
Flip-over met stiften
Laptop

*Draadloze handheldmicrofoons aangesloten op dolby surround geluidsinstallatie (alleen beschikbaar in de
Neszaal en het restaurant)

Wij verzoeken u vriendelijk om 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn om de beamer op te kunnen
starten, zodat eventuele opstartproblemen verholpen kunnen worden voordat uw gasten er zijn.
Netwerkstoringen liggen buiten onze macht. Wij bieden in dat geval een internet verbinding via een
netwerkkabel.
Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief eventuele transportkosten.
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