VERGADEREN...AAN DE IJSSEL
Uw medewerkers of relaties zijn letterlijk even los van de dagelijkse beslommeringen en laten zich graag
inspireren door het fantastische uitzicht. U werkt in een rustige ambiance en maakt desgewenst gebruik van
de faciliteiten van onze keuken. 't Hooghe Water is een professionele partner bij de organisatie van
vergaderingen, trainingen, seminars, bedrijfspresentaties, workshops, exposities etc. en beschikt over
meerdere ruimtes.
't Hooghe Water ligt vlakbij Rotterdam en er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid en u kunt
gebruik maken van gratis WIFI. Wij kunnen, mits vooraf besproken, zorgen voor vergaderaccessoires en
audiovisuele apparatuur. Wij bieden u een diversiteit aan lunch- en dinermogelijkheden die in ons sfeervolle
restaurant gebruikt kunnen worden of bij mooi weer op het terras aan het water.
Beschikbare ruimte
Restaurant ’t Hooghe Water is in de eerste plaats een restaurant. Vergaderingen, meetings of presentaties
kunnen daarom alleen besloten plaatsvinden als er geen lunch en/of diner is. U kunt gebruik maken van de
vide voor vergaderingen en meetings tot 25 personen. Hier zit u afgescheiden van de benedenruimte van het
restaurant, maar niet door middel van af te sluiten deuren. Daarom berekenen wij ook een lage zaalhuurprijs
(ook doorberekend in arrangement). Bij meer dan 25 personen kunt u in overleg in het restaurant terecht,
dat wel is af te sluiten. Op basis van uw wensen kunnen wij u een gerichte offerte toekomen.
Arrangement
Een extra service op het gebied van vergaderingen, is een aantrekkelijk arrangement om snel en efficiënt een
evenement te kunnen organiseren. Vanzelfsprekend hoeft u geen gebruik te maken van dit arrangement,
maar kunt u ook voor losse zaalhuur en losse hapjes en/of drankjes kiezen. Onze ervaring is echter dat men
voordeliger af is met een arrangement en bovendien completer is verzorgd zonder dat u hier zelf zorgen aan
heeft.
Diner na afloop
Wilt u na afloop dineren dan kunt u tot 8 personen van onze kaart kiezen. Bij meer dan 8 personen kiest u
voor ons 2- of 3-gangen keuzemenu geheel naar uw wensen en budget. Ook een buffet is natuurlijk mogelijk.
Tijdens uw diner plaatsen wij ook andere gasten voor diner. Vooraf reserveren wordt geadviseerd.
BTW
Alle hier genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Losse eenheden:
Zaalhuur vide 4 uur (indien geen arrangement)
€ 90,Zaalhuur vide 8 uur (indien geen arrangement)
€ 160,Bij meer dan 25 personen maken wij een offerte op basis van uw wensen
Gratis parkeergelegenheid
Gratis WIFI
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Apparatuur:
U heeft de beschikking over de volgende extra’s (dient vooraf gereserveerd te worden):
Flip over (inclusief papier + stiften)
€ 25,Beamer met scherm
€ 36,50
Kopiëren, per kopie
€ 0,20
Podiumdeel 1 x 2 m
€ 25,00
Vergaderarrangement 4 uur
Ontvangst
Bij aankomst serveren wij een kopje koffie of thee met een zoete lekkernij
Vergadering
U treft de gewenste tafelopstelling aan. Op de tafels plaatsen we kannen water en mintjes. Tevens serveren
we tijdens de vergadering of eventuele koffiepauze een kopje koffie of thee.
Apparatuur
Tijdens de vergadering kunt u gebruik maken van onze flip-over met stiften en een beamer met scherm
Lunchbuffet*
wit en bruin brood
zachte broodjes en croissants
diverse verse vleeswaren
jong belegen-, komijn en oude kaas
zoetwaren zoals jam, hagelslag, honing
diverse soorten handfruit
kannen melk en jus d’orange op het buffet
Vergaderarrangement incl. lunch en zaalhuur € 25,00 p.p.
4 uur: van 09.00-13.00 uur of 13.00-17.00 uur
Uitbreiding extra dagdeel: € 11,95 p.p.
Overige dranken kunnen geschonken worden maar worden apart op de rekening geschreven.
*Luxe lunchbuffet met harde broodjes, kroketten, soep, roerei en huzarensalade +€ 5,-p.p.
Opstelling

’t Hooghe Water - Groenedijk 48 - 2904 LB Capelle a/d IJssel
010 442 63 05 - www.hooghewater.nl - mail@hooghewater.nl
www.facebook.com/hooghewater - www.twitter.com/hooghewater

