INSPIRERENDE
VERGADERRUIMTES
PRIJSLIJST
2020

Ideeënkamer
EIGENSCHAPPEN

"THE VALUE OF AN IDEA
LIES IN THE USING OF
IT"

Geschikt voor 4 personen
Whiteboard aanwezig
Gratis parkeren
Opstellingen:
Vergadertafel - 4 personen
Brainstormcirkel - 4 personen
Coaching 1 op 1

OPTIES
Flipover vellen €15
Catering
koffie, thee & water - 2 uur €4 p.p.
koffie, thee & water - dagdeel €6 p.p.
koffie, thee, water - dag €10 p.p.
frisdrank & sapjes toevoegen- €2 p.p.
borrel per uur- €8 p.p.

De Brug
Ideeënkamer
Plan een overleg, brainstorm- coachingsessie of
vergadering in deze inspirerende ruimte met een
plafond vol lampen en een uitzicht op groen! Kies
uit diverse opstellingen die passen bij je plannen.

Diverse belegde broodjes- €7
Worstenbroodje - €3
Diverse gebakjes - €3

PRIJZEN
per uur €20
1/3 dag €60
2/3 dag €100
3/3 dag €120
*
ochtend 8.00 - 12.00 uur
middag 13.00 - 17.00 uur
avond 18.00 - 22.00 uur

Conference room
EIGENSCHAPPEN

"GREAT THINGS HAPPEN
IN GREAT PLACES"

Geschikt tot 12 personen
Ingebouwde whiteboards
Led verlichting met kleurkeuze
stoelen / krukken / zitzakken
Beamer aanwezig
Snelle WIFI
Gratis parkeren
Opstellingen:
Vergadertafel - 6 personen
Cirkel - 8 personen
Theater - 12 personen

OPTIES
Flipover vellen €15

De Brug
Conference
Room
Plan een boardmeeting, presentatie, workshop of
training in stijl in deze mooie ruimte met een
natuurlijke theaterindeling, groot
presentatiescherm en gouden tegelwand. Kies uit
diverse opstellingen die passen bij je plannen.

Catering
koffie, thee & water - 2 uur €4 p.p.
koffie, thee & water - dagdeel €6 p.p.
koffie, thee, water - dag €10 p.p.
frisdrank toevoegen - €2 p.p.
borrel per uur- €8 p.p.
Diverse belegde broodjes- €7
Worstenbroodje - €3
Diverse gebakjes - €3

PRIJZEN
per uur €50
1/3 dag €150
2/3 dag €250
3/3 dag €300
*
ochtend 8.00 - 12.00 uur
middag 13.00 - 17.00 uur
avond 18.00 - 22.00 uur

De Brug compleet
EIGENSCHAPPEN

"PLEASURE IN THE JOB,
PUTS PERFECTION IN
THE WORK"

3 ruimtes (Conference, Ideeënkamer, Flex gang)
Geschikt tot 20 personen
Whiteboard aanwezig
Beamer aanwezig
Led verlichting met kleurkeuze
stoelen / krukken / zitzakken
Snelle WIFI
Gratis parkeren
Opstellingen:
theater - 12 personen
vergadertafels - 6 personen + 4 personen
6 krukken

OPTIES
Flipover vellen €15
Catering

De Brug
compleet

koffie, thee & water - 2 uur €4 p.p.
koffie, thee & water - dagdeel €6 p.p.
koffie, thee, water - dag €10 p.p.
frisdrank & sapjes toevoegen - €2 p.p.
borrel per uur- €8 p.p.
Diverse belegde broodjes- €7
Worstenbroodje - €3
Diverse gebakjes - €3

Plan een event, inspiratiedag, workshop of
training in onze mooie ruimtes in de
Splendorfabriek!
Bij deze optie heb je onze volledige meetingroom
faciliteiten ter beschikking, bestaande uit de
Conference Room, Ideeënkamer en gang met
werkplekken! Ideaal voor een event, teamdag,
trainingen of sessies in meerdere groepjes.

PRIJZEN
per uur €70
1/3 dag €200
2/3 dag €300
3/3 dag €400
*
ochtend 8.00 - 12.00 uur
middag 13.00 - 17.00 uur
avond 18.00 - 22.00 uur

De Boog Cowork
EIGENSCHAPPEN

"DON'T STOP UNTIL
YOU'RE PROUD"

Geschikt tot 25 personen
Whiteboard aanwezig
TV meubel aanwezig
Gratis parkeren
Opstellingen:
theater - 25 personen
cirkel - 12 personen
vergadertafel - 8 personen
werkplekken - 12 personen

OPTIES
Flipover vellen €15
Catering

De Boog Cowork
Plan een teamdag, event, inspiratiedag,

koffie, thee & water - 2 uur €4 p.p.
koffie, thee & water - dagdeel €6 p.p.
koffie, thee, water - dag €10 p.p.
frisdrank toevoegen - €2 p.p.
borrel per uur- €8 p.p.
Diverse belegde broodjes- €7

workshop of training in deze fantastische ruimte
in de oude productiehal van de Splendorfabriek!

Worstenbroodje - €3
Diverse gebakjes - €3

Deze bijzondere ruimte van 120m² biedt ruimte
voor 25 personen op 1.5m afstand in

PRIJZEN

theateropstelling of 12 personen in een cirkel

per uur €70
1/3 dag €200
2/3 dag €300
3/3 dag €400

rondom de vergadertafel. Daarnaast zijn er 12
werkplekken beschikbaar!

*
ochtend 8.00 - 12.00 uur
middag 13.00 - 17.00 uur
avond 18.00 - 22.00 uur

SPLENDORFABRIEK
In hartje Nijmegen aan de Sint Annastraat
vind je de 100 jaar oude Splendorfabriek!
Jarenlang werden hier gloeilampen
geproduceerd.
Nu is het een bruisend terrein met ruim 80
bedrijven van meubelmakers tot IT
bedrijven, yogastudio en lunchroom Locals
Only.
Onze moderne vergaderruimtes vind je in
de oude loopbrug van de fabriek. Een
inspirerende plek waar nog steeds hard
gewerkt wordt!

RESERVERINGEN
We verwelkomen je graag in de fabriek!
Neem contact met ons op om een
reservering te plaatsen of om een
rondleiding te plannen.
Heb je aanvullende vragen of wensen?
We denken graag met je mee om je
plannen tot een succes te maken!
Wil jij structureel gebruik maken van een
ruimte? Laat ons dan een speciale offerte
opstellen.
Tot snel in de fabriek.

Contact
Sint Annastraat 198
& Gorterplaats Nijmegen
085-0600778
info@splendorflex.nl

Inspirerende
vergaderruimtes
in de Nijmeegse
Splendorfabriek

