ONTSPANNEN
VERGADEREN OP
LANDGOED BRAKKESTEYN

Een vergadering of training op
Landgoed Brakkesteyn staat garant
voor een inspirerende setting en
ontspannen bijeenkomen.
Met de kwaliteit en warme gastvrijheid
die u van ons gewend bent zorgen onze
vergaderarrangementen voor een ﬁjne
manier van samenkomen. Genietend
van een veilige, groene en gezonde
omgeving.
In dit document vindt u verschillende
vergaderarrangementen. Daarnaast
is het belangrijk om te vermelden wat
u van ons kunt verwachten, maar ook
waar u en uw gasten rekening mee
kunnen houden. Veilig samenzijn doen
we tenslotte samen!

DAGDEEL VERGADERARRANGEMENTEN
Met een dagdeel arrangement heeft u keuze uit een ochtend of twee middagarrangementen.
4 uur voor € 39,50 per persoon

•

•

•

•

OCHTENDDEEL 4 UUR

MIDDAGDEEL 4 UUR MET
BORREL

Wij ontvangen u en uw gasten met koﬃe/thee en iets zoets. In
de vergaderruimte staan, naast het Nijmeegs kraanwater met
een twist, ook kannen met koﬃe en thee.

•

Bij de ochtendbreak serveren we in de zaal naast de koﬃe
en de thee ook vruchtensap. Daarbij presenteren wij
huisgemaakte zoetigheden.

•

Bij de middagbreak zorgen wij voor
een gezonde invulling die zorgt dat
er ook bij de laatste uurtjes van de
bijeenkomst nog voldoende focus blijft.
De deelnemers kunnen dan ook kiezen
voor vruchtensap of frisdrank.

•

Aan het einde van de bijeenkomst
serveren wij de deelnemers één
uur onbeperkt dranken uit ons
drankassortiment bestaande uit
frisdrank, vruchtensap, huiswijn en bier.
Daarnaast plaatsen wij borrelplankjes
op de tafels en gaan wij rond met een
portie bitterballen.

Wij serveren per deelnemer een lunch die bestaat uit luxe
belegde broodjes, Tunnbröd en een frisse salade. Bij de lunch
schenken wij vruchtensap, melk, koﬃe en thee.

MIDDAGDEEL 4 UUR

Wij serveren per deelnemer een lunch die bestaat uit luxe
belegde broodjes, Tunnbröd en een frisse salade. Bij de lunch
schenken wij vruchtensap, melk, koﬃe en thee.

•

In de vergaderruimte staan, naast het Nijmeegs kraanwater
met een twist, ook kannen met koﬃe en thee.

•

Bij de middagbreak zorgen wij voor een gezonde invulling die
zorgt dat er ook bij de laatste uurtjes van de bijeenkomst nog
voldoende focus blijft. De deelnemers kunnen dan ook kiezen
voor vruchtensap of frisdrank.

In de vergaderruimte staan, naast het
Nijmeegs kraanwater met een twist,
ook kannen met koﬃe en thee.

DAG VERGADERARRANGEMENT
Gehele dag vergaderen - 8 uur voor € 47,50 per persoon

•

DAGARRANGEMENT 8 UUR

Wij ontvangen u en uw gasten met koﬃe/
thee en iets zoets. In de vergaderruimte
staan, naast het Nijmeegs kraanwater
met een twist, ook kannen met koﬃe en
thee.

•

Bij de ochtendbreak serveren we in
de zaal naast de koﬃe en de thee ook
vruchtensap. Daarbij presenteren wij
huisgemaakte zoetigheden.

•

Wij serveren per deelnemer een lunch
die bestaat uit luxe belegde broodjes,
Tunnbröd en een frisse salade. Bij de
lunch schenken wij vruchtensap, melk,
koﬃe en thee.

•

Bij de middagbreak zorgen wij voor een
gezonde invulling die zorgt dat er ook bij
de laatste uurtjes van de bijeenkomst nog
voldoende focus blijft. De deelnemers
kunnen dan ook kiezen voor vruchtensap
of frisdrank.

KORT
VERGADEREN

In middag of ochtend, zonder lunch en
buiten lunchtijd. Prijs: € 12,50 per persoon

2,5 UURS ARRANGEMENT

In de zaal staan kannen met koﬃe, thee
en iets zoets voor u klaar. Ook zorgen wij
voor karaﬀen met Nijmeegs kraanwater
met een twist.

OVERIGE INFORMATIE
DIEETWENSEN

AANTALLEN
De minimale groepsgrootte voor een vergadering
is 10* personen. De ruimte voor uw bijeenkomst
wordt bepaald op basis van de groepsgrootte en
beschikbaarheid.

Alle catering wordt per persoon gepresenteerd.

*Zo lang de 1,5 meter maatregelen gelden kunt u vanaf 6
personen bij ons terecht voor een vergadering.

Uiteraard houden wij waar mogelijk rekening met
dieetwensen. De dieetwensen kunt u tot uiterlijk
3 werkdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst
aan ons doorgeven

MOGELIJKHEDEN
Landgoed Brakkesteyn is door zijn ligging
uitermate geschikt voor buitenactiviteiten of
een wandeling door het park.
Op ons landgoed is voldoende gratis
parkeergelegenheid en wij beschikken over
twee oplaadpunten.
U kunt aansluitend aan uw vergadering
natuurlijk even naborrelen. Vraag ons naar de
mogelijkheden.
Op verzoek kunnen we break-out ruimtes voor
u reserveren.

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING EN ATTRIBUTEN
Audiovisuele middelen als lcd-scherm, beamer met
projectiescherm of geluidsversterking voor een
spreker kunnen op afspraak worden verzorgd en zijn
in het arrangement opgenomen.
Speciﬁek maatwerk op AV-gebied en/of personele
ondersteuning kunnen tegen een meerprijs worden
uitgevoerd.
In het arrangement is verder het gebruik van ﬂipovers
opgenomen en heeft u de beschikking over een
moderator case met vergaderbenodigdheden.
LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten zijn bij dit arrangement:
Salon
€ 145,00
Voorkamer
€ 145,00
Herenkamer
€ 225,00
Collegekamer
€ 225,00
Serre
€ 225,00

VERWACHTINGEN
Wij bieden u graag kwalitatief hoogstaande en professionele gastvrijheid in een
veilige, groene en gezonde omgeving. Speciaal in deze tijd met de steeds wisselende restricties
en richtlijnen vanuit de overheid vraagt dit om creativiteit en verantwoordelijkheid. Daarom
delen wij met u de verwachtingen zodat wij u en uw gasten kunnen verbinden, verzorgen en
bovenal, ook nu, kunnen verrassen.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?
•
•
•
•
•

Wij hebben onze veiligheidsmaatregelen samengevat in ‘onze sprankelende hygiëne beloftes’
zoals u die kunt lezen in het bijgesloten document in de bevestigingsmail of op onze website.
Wij zullen met onze service de 1,5 meter richtlijnen en de andere geldende richtlijnen
respecteren en regelmatig onze handen wassen.
Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van de aan u toegewezen entree en garderobe, waarbij
de vragenlijst rondom gezondheidsrisico’s doorgenomen zal worden.
De gerechten en dranken worden volgens de hygiëne regels geserveerd.
Een exclusieve ruimte en/of terrasgedeelte enkel voor uw gezelschap!

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN
•
•
•
•
•

Houd de 1,5 meter richtlijnen in acht ten opzichte van elkaar en onze medewerkers.
Dat geldt ook voor eventuele aanvullende richtlijnen zoals verplichte zitplaatsen of maximum
aantal gasten per tafel,
Denk eraan om ook bij binnenkomst elkaar de ruimte te geven.
Was regelmatig uw handen en maak gebruik van onze hygiënetafel.
Nies en/of hoest in uw elleboog.

VRAAG & ANTWOORD
Voor welke dagen kan ik een vergaderarrangement
boeken?
Voor maandag tot en met vrijdag.

Kan ik kiezen wat voor catering invulling ik wil?
Nee, er is een vaste invulling.

Vanaf welk tijdstip kunnen we een arrangement boeken?
De aanvangstijd bepalen we in overleg met u.

Kunt u rekening houden met dieetwensen?
Ja, dan dient dit wel uiterlijk 3 werkdagen van tevoren
doorgegeven te zijn.

Tot wanneer kan ik boeken?
U kunt tot 5 werkdagen van te voren een arrangement boeken
op basis van beschikbaarheid.

Kan ik ook buiten lunchen als het mooi weer is?
Ja, dat is zeker mogelijk. Daar moet wel vooraf een afspraak
over zijn gemaakt.

Heb ik de ruimte exclusief voor mijn gezelschap?
Ja, de ruimte waar u bijeenkomt is exclusief voor u.

Kan ik op de dag zelf het aantal gasten nog wijzigen?
Nee, het aantal bevestigde gasten is bepalend. Tot uiterlijk
3 werkdagen voor uw bijeenkomst kunt u dat maximaal 10%
naar beneden bijstellen. Wilt u het aantal gasten verhogen dan
is dat mogelijk na overleg met de afdeling verkoop en als de
capaciteit van de ruimte dat toelaat.

Wat doet u om besmettingen tegen te gaan?
Zie al onze maatregelen in onze ‘sprankelende hygiëne beloftes’.
Wat verwacht u van de gasten zelf?
Zie hiervoor de vorige pagina van dit document.
Zijn er minimum en maximum aantallen per ruimte?
De capaciteit van de ruimtes wordt mede bepaald door
de 1,5 meter maatregelen vanuit de overheid. Zolang die
gelden is het minimum aantal deelnemers 6. Normalerwijs
is het minumum aantal deelnemers voor een vergadering
10 personen. De ruimte wordt toegewezen op basis van het
aantal deelnemers bij de vergadering en de beschikbaarheid.

