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Smaakvol vergaderen halve dag      €     8,50 p.p. 

• Koffie en thee tijdens ontvangst en onderbrekingen 

• Luxe huisgemaakte koek  

• Kraanwater met ijs/citroen/limoen/munt 

• La Place appel 

• Vergaderpakket  

 

Vergaderpakket         

- Beamer met projectiescherm 

- Flipover met stiften 

- Blocnotes en pennen 

- WIFI voor de organisatie 

- Pepermunt 

 

 

Smaakvol vergaderen  hele dag      €    27,50 p.p. 

   halve dag      €    24,50 p.p. 

• Koffie en thee tijdens ontvangst en onderbrekingen 

• Luxe huisgemaakte koek  

• Kraanwater met ijs/citroen/limoen/munt 

• Lunchbuffet 

• La Place vitaminewater tijdens de middag onderbreking 

• La Place appel 

• Vergaderpakket  

 

Vergaderpakket  

- Beamer met projectiescherm 

- Flipover met stiften 

- Blocnotes en pennen 

- WIFI voor de organisatie 

- Pepermunt 

 

Lunchbuffet    

- Huisgemaakte tomaat-basilicum soep met croutons en bladselderij 

- Verschillende soorten ciabatta’s belegd met sla en boerenkaas, beenham met 

honing mosterddressing, huisgemaakte kruidenkaas en vers bereide 

tonijnsalade 

- Saucijzenbroodje 

- Handfruit van het seizoen 

- Vers geperste sinaasappelsap, huisgemaakte aardbeiensmoothie, biologische 

melk, koffie en thee 
 



    

    

Vergaderarrangementen DuinrellVergaderarrangementen DuinrellVergaderarrangementen DuinrellVergaderarrangementen Duinrell    

 

Wereldse keuze aan uitbreidingen: 

• Vergadersnack (warm of koud): 

- Candybars/ energiereep      €    2,00 p.p. 

- Saucijzenbroodje       €    2,50 p.p. 

- Fruitbeker       €    3,75 p.p. 

• Huisgemaakte fruitcocktail       €    3,00 p.p. 

 

Goodiebag        vanaf   €     7,50 p.p. 

Feestelijk ingepakte La Place producten om uw gasten aan te bieden. 

 

Ook los te boeken: 

• La Place vitaminewater       €    2,50 p.p. 

• Ontvangst of onderbreking met koffie en thee     €    3,00 p.p. 

• Ontvangst of onderbreking met koffie, thee en huisgemaakte koeken  €    4,95 p.p. 

• Ontvangst of onderbreking met koffie, thee, frisdranken   €    4,00 p.p. 

• Ontvangst of onderbreking koffie, thee, frisdranken en huisgemaakte koeken €    5,95 p.p. 

• Onderbreking petfles fris en candybar     €    3,50 p.p. 

 

• Blocnotes met pennen, pepermunt en kraanwater in de zaal   €    2,50 p.p. 

• Vergaderpakket (beamer, scherm, flipover, WIFI en pepermunt)  € 100,00 

 

Ontvangst: 

• Ontvangst met een drankje vanaf het welkomstplateau   €    2,50 p.p. 

• Ontvangst met een huisgemaakte fruitcocktail    €    3,00 p.p. 

• Ontvangst met een flûte Prosecco      €    3,50 p.p. 

 

Audiovisuele middelen Duinrell 

 

• Beamer met projectiescherm      €   75,00 

• Geluidsinstallatie        €   75,00  

• Laptop         €   50,00 

• Flipover met stiften       €   17,50 

 

Voor overige audiovisuele apparatuur, vernemen wij graag uw exacte wensen. Wij werken samen met een 

professionele partij en zullen een offerte op maat voor u aanvragen. 

 

Genoemde bedragen zijn exclusief zaalhuur en btw en gebaseerd op een minimale deelname van 20 personen. 


