
Groenewoudezaal 

à €125,00 per dagdeel.                 

Capaciteit 
Theateropstelling zonder tafels            
Theateropstelling met tafels                
U-tafel                                                  
Carré tafel                                                                                 

 

60 personen

40 personen

26 personen

28 personen 

Lichtenbergzaal

à €150,00 per dagdeel.   

Capaciteit 
Theateropstelling zonder tafels            
Theateropstelling met tafels                
U-tafel                                                  
Carré tafel                                                                                 

 
100 personen
70 personen
30 personen
34 personen

Klein Geeresteinzaal

à €125,00 per dagdeel.

Capaciteit 
Theateropstelling zonder tafels            
Theateropstelling met tafels                
U-tafel                                                  
Carré tafel                                                                                 

 
60 personen
40 personen
26 personen
28 personen

Geeresteinzaal

à €225,00 per dagdeel.

Capaciteit 
Theateropstelling zonder tafels            
Theateropstelling met tafels                
U-tafel                                                  
Carré tafel                                                                                 

 
250 personen
180 personen
50 personen
50 personen

Voorzieningen

VGA Beamer, scherm

HDMI Beamer, scherm

Digitaal tv-scherm   

Flip-over

Geluid/microfoon  

 

 

 

 

€ 30,00

€ 50,00

€ 45,00

€ 15,00 

€ 25,00 

Alle zalen zijn voorzien van
airconditioning en een moderne
geluidsinstallatie met
microfoons. Optioneel kunt u bij
ons een beamer en scherm of
flip-over huren. 

L O S S E  Z A A L V E R H U U R
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L I CHTENBERG

ZAAL

De Lichtenbergzaal heeft een
capaciteit van 34 tot 100 gasten. 
De flexibele tussenmuur bied u de
mogelijk om de capaciteit met
maximaal 60 gasten te vergroten. 
 
De zaal is voorzien van moderne 
audiovisuele middelen en verlichting.
Die zijn tevens aan te passen naar elk
wenselijke kleur. 
 
Door de grote raampartij aan de
achterzijde van de zaal heeft u aan
daglicht geen gebrek. Met de
jaloezieën is het mogelijk om de zaal
donkerder te maken.  Handig bij
voorbeeld een presentatie. 
 
Daarnaast is deze zaal voorzien van
climate control die ervoor zorgt dat u
altijd onder de juiste temperaturen
uw bijeenkomst kunt voortzetten. 
 
 



GROENEWOUDE

ZAAL

De Groenewoudezaal heeft een
capaciteit van 28 tot 60 gasten. 
De flexibele tussenmuur bied u de
mogelijk om de capaciteit te
verdrievoudigen. 
 
De zaal is voorzien van een moderne
bar, audiovisuele middelen en
verlichting. Die zijn tevens aan te
passen naar elk wenselijke kleur. 
 
Daarnaast is deze zaal voorzien van
climate control die ervoor zorgt dat u
altijd onder de juiste temperaturen
uw bijeenkomst kunt voortzetten. 
 
Heeft u behoefte om tijdens of na uw
bijeenkomst gezellig samen de dag af
te sluiten? Dan zit u in deze zaal met
bar en eigen privé terras helemaal
goed!
 
Dat maakt deze ruimte ideaal voor
kleinere vergaderingen, private dining
en kleine partijen. 



KLE IN

GEERESTE INZAAL

De Klein Geeeresteinzaal heeft een
capaciteit van 25 tot 60  gasten. 
 
Na de verbouwing in de zomer van
2019 is de Klein Geeresteinzaal
voorzien van de laatste innovaties in
licht en geluid en zorgt de modern
afgewerkte climate controle ervoor
dat u altijd onder de juiste
temperatuur uw bijeenkomst kan
voortzetten. 
 
Ook is het plafond behandelt met de
laatste techniek in akoestiek die
ervoor zorgt dat de zaal ruimtelijk
oogt, maar daarnaast ook de juiste
akoestiek laat behouden. 
 
Door de grote raampartij heeft u aan
daglicht geen gebrek. 
 
De kleur van de verlichting in deze
zaal kunt u naar wens aanpassen.
 
Dat maakt deze ruimte ideaal voor
kleinere vergaderingen en private
dining. 



 

G E E R E S T E I N Z A A L

De Geeresteinzaal heeft met zijn
ruimtelijke opzet een capaciteit van
50 tot 250 gasten. Daarnaast heeft
u ook de mogelijkheid om de Klein
Geerestein hierbij te betrekken.
Hiermee vergroot u de
capaciteit met 50 gasten. 
 
Na de verbouwing in de zomer van
2019 is de Geeresteinzaal voorzien
van een moderne bar, de laatste
innovaties in licht en geluid, met
standaard beamer en scherm en
zorgt de modern afgewerkte
climate controle ervoor dat u altijd
op de juiste temperatuur uw
bijeenkomst kan voortzetten. 
 
Ook is het plafond behandelt met
de laatste techniek in akoestiek die
ervoor zorgt dat de zaal ruimtelijk
oogt, maar daarnaast ook de juiste
akoestiek laat behouden. 
 
De kleur van de verlichting in deze
zaal kunt u naar wens aanpassen. 
 
Dit maakt de Geeresteinzaal de
ideale zaal voor zowel partijen als
grote vergadering.
 


