BranchePartners Meeting Rooms
Op zoek naar een centrale vergaderlocatie?
In een prettige omgeving, vlak langs de
A27? Tegen een voordelig tarief en toch
uitstekende service?
Bij BranchePartners bent u aan het juiste
adres voor full-service vergaderen voor
groepen tot 14 personen tegen scherpe
prijzen! Wij zijn kleinschalig van opzet,
waardoor u huiselijk maar uiterst
professioneel ontvangen wordt. Ons team
is flexibel en betrokken bij u als onze gast.
Zaalhuur
Paperclip (tot 14 pers.): € 55,70 per uur,
inclusief digibord met beamer.
Blikvanger (tot 8 pers.): € 47,70 per uur,
inclusief LCD beeldscherm.
Wij bieden u de volgende faciliteiten:
Ontvangst in onze centrale ruimte
Airconditioning
Beamer, incl. smartboard technologie
Whiteboard / Flipover
Gratis Wifi
Lift
Goed te bereiken met de auto (met gratis
parkeren) en openbaar vervoer

Arrangementen
Koffie/thee/water/koekjes/chocolaatjes
€ 1,65 per persoon/per uur
‘Vergaderarrangement 1’ € 10,90 p.p.
Bestaande uit drie broodjes (combinatie
van rijkelijke belegde luxe en zachte
broodjes)
‘Vergaderarrangement 2’ € 20,70 p.p.
Bestaande uit een warm buffet,
aangevuld met warme groente,
rauwkostsalade en een dessert (in
overleg te bepalen).
Heeft u specifieke wensen of wilt u
reserveren? Neem contact op met het
secretariaat van BranchePartners:
088 804 05 06 of info@branchepartners.nl

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden
BranchePartners van toepassing. U kunt deze downloaden van onze website of op verzoek
sturen wij u deze per post toe.
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BELANGENBEHARTIGING

JURIDISCHE OPLOSSINGEN

Onafhankelijk secretaris

Bedrijfsjuridische scan

Interim voorzitterschap

Training mededingingsrecht

Woordvoering & gespreksleiding

Mobility Privacy Desk

Management vereniging

Vaste bedrijfsjurist op afroep

DATA & DIGITAL

Contractbeoordeling en -onderhandeling

Scan infrastructuur

MARKETING EN COMMUNICATIE

Ontwikkelen ICT strategie

Intranet- Extranet

Selectie dealer management systeem

Omnichannel

Data security oplossingen

FRONT- EN BACKOFFICE
Vergaderfaciliteiten
Secretariaatsvoering

BranchePartners
Hoofdveste 32 b, 3992 DG Houten - T: 088 804 05 06
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BOUWSTENEN VOOR BUSINESS
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