Informatiemap zakelijk.

Ook voor al uw zakelijke gelegenheden leent Next zich uitstekend.
Door onze centrale ligging, uitstekende bereikbaarheid en ruime eigen parkeerplaats zijn wij
inmiddels een ervaren locatie op gebied van zakelijke afspraken.
Of het nu gaat om een vergadering, presentatie, netwerkborrel of een training,
wij helpen u graag om uw zakelijke gelegenheid tot een succes te maken.
Ook is achteraf betalen doormiddel van een factuur bij ons geen enkel probleem.
Wij denken graag met u mee om te kijken welk arrangement het beste aansluit op de gelegenheid,
de gasten maar ook bij uw bedrijfsvoering.
Hieronder hebben we een aantal arrangementen voor u uitgeschreven, maar we maken voor u ook
graag een offerte op maat.

De ruimtes:
We beschikken bij Next over 2 ruimtes, met een gezamenlijke capaciteit van 150 personen.

Het podium ( tot 50 personen):
Op de begane grond aan de linkerzijde van het restaurant vind u ‘het podium’
Deze ruimte bevind zich in het restaurant, maar is af te sluiten middels een sluitend gordijn.
Deze ruimte leent zich bij uitstek voor een netwerkborrel, informele bespreking, of een lunch/diner
op locatie.
De ontspannen sfeer voert hier de boventoon, u kunt relaxed overleggen op onze chesterfields of
iets eten en drinken aan het raam.
Deze ruimte beschikt over een eigen wifi netwerk.

De zaal ( tot 100 personen):
Op de eerste verdieping ( lift aanwezig) bevind zich onze zaal, in de zaal beschikt u over een eigen
beamer, geluidsinstallatie en uiteraard een wifi netwerk.
Hier beschikt u over eigen toiletgroepen, een eigen garderobe en eigen minibar zodat u ongestoord
kunt vergaderen zonder onderbrekingen. Mocht u dit willen dan kunnen wij u uiteraard ook boven
bedienen.

Arrangementen:
De arrangementen zoals hieronder omschreven zijn uitgeschreven op basis van 1 dagdeel.
Bij ons is een dagdeel als volgt ingedeeld:
Ochtend ( 08:00 – 12:00)
* Mogelijkheid tot lunch

Middag ( 13:00 – 17:00)
* Mogelijkheid tot diner

Avond

( 18:00 – 22:00)

Wanneer uw planning niet overeen komt met onze dagdelen of tijdsvensters maken we hiervoor
graag een offerte op maat.
Vergaderarrangement basis:
- Gebruik van de zaal, geluid, flipover en beamer.
- Flessen Chaudfontaine rood en blauw op tafel.
- Kannen koffie en thee.
- Assortiment van verschillende koeken.
15,00 per persoon per dagdeel.

Vergaderarrangement Next:
- Gebruik van de zaal, geluid, flipover en beamer.
- Flessen Chaudfontaine rood en blauw op tafel.
- Kannen koffie en thee.
- Assortiment van verschillende koeken.
- Muffins en brownies.
- Handfruit en mueslirepen.
- Onbeperkt gebruik van de minibar.
20,00 per persoon per dagdeel.

Wilt u tijdens uw vergadering gebruik maken van een lunch of diner?
Bekijk hier de mogelijkheden, of informeer naar een aanbieding op maat.
‘Link naar infomap’

