
Algemeen

Vergader-, trainings 
& coachruimte

Verzamelgebouw Reeuwijk staat bekend om zijn levendige en gemoedelijke sfeer en zijn 
hoge servicegraad. Alles is tot in de puntjes geregeld. Van het eenvoudig online reserveren 
van de gewenste vergaderruimte, tot de vriendelijke ontvangst van je bezoek door onze re-
ceptie. De ruimtes zijn uitermate functioneel ingericht en beschikken over airco, WIFI, 
whiteboard en flipover. De beamer, standaard multimedia TV en Meeting owl (360° graden 
microfoon en camera voor groep die vergadert op afstand) zijn optioneel (€25,- per keer). 
Onbeperkt versgemalen koffie, diverse soorten thee, fris en water zijn inbegrepen bij de prijs 
en er bestaat ook een mogelijkheid om lunch of borrelhapjes te bestellen. Voor bezoekers 
met de auto is er voldoende parkeerruimte en op 5 minuten lopen van het verzamelgebouw 
bevindt zich voor OV-reizigers een bushalte. 

In de kleine vergaderruimte is het aan-
genaam vergaderen. Deze vergader-
ruimte bestaat uit een grote stevige 
tafel, met daaromheen zes moderne wit 
lederen vergaderstoelen. Elke stoel is 
van hetzelfde leer, maar heeft een an-
dere vorm, wat voor een speels karakter 
van de ruimte zorgt. Aan de wand hangt 
een groot whiteboard.

Kleine vergaderruimte (max 6 personen)

Prijzen coachruimte, flex & kleine 
vergaderruimte:
• € 12,50 per uur + € 2,- p.p. per reservering
• € 45,- per dagdeel (4 uur) + € 4,- p.p.
• € 87,50 per dag (8 uur) + € 6,- p.p.
• Abonnement € 75,- per maand*

* Vraag naar de voorwaarden

Buiten kantooruren (18:00 – 8:00) € 19,50 opslag 
per reservering.



De ruime vergaderzaal heeft een fijne sfeer om ongestoord in te kunnen vergaderen. 
De vergaderruimte bevindt zich direct bij de ingang tegenover de receptie. Om de lange 
massief kersen houten tafel staan veertien luxe comfortabele zwarte leren stoelen. In de 
ruimte kan tegen betaling van €50,- per vergadering gebruik worden gemaakt van een XXL 
touchscreen mulitmedia TV scherm van 2 meter groot. Door middel van een dongel wordt het 
beeldscherm van de laptop direct op het grote scherm getoond. De zwarte vloerbedekking 
op de grond en de kersenhouten tafel zorgen voor een warme luxe uitstraling en een groot 
wandvullend beeld van ballonnen geeft de ruimte een creatieve sfeer mee. Even als alle 
andere vergaderruimtes is ook deze ruimte voorzien van verwarming en airconditioning.

Vergaderzaal (max 11 personen)

Flex vergaderruimte (max 4-6 personen)

De flexruimte is een modern ingerichte 
ruimte, die bestaat uit twee luxe com-
fortabele fauteuils met een kleine salon-
tafel. Daarnaast is er een houten over-
legtafel met vier stoelen. De tafel kan 
vergroot worden en met twee extra ver-
gaderstoelen. De ruimte is geschikt als 
coachruimte, spreekkamer en vergader-
ruimte.

De coachruimte is een klassiek inge-
richte ruimte met twee comfortabele 
Chesterfields fauteuils en een salontafel. 
Ook bevindt zich een houten tafel in de 
ruimte met vier stoelen. De ruimte is 
geschikt als coachruimte en als spreek-
kamer.

Coachruimte (max 4 personen)



Trainingsruimte (max 24-36 personen)

De trainingsruimte of grote vergaderzaal is een grote sfeervolle, flexibel in te richten ruimte 
om te trainen of te vergaderen. De tafels worden eenvoudig toegevoegd of weggezet. 
Hieronder staat een aantal mogelijke opstellingen. Staat de gewenste opstelling er niet 
tussen? Neem dan contact met ons op, dan zorgen we daar uiteraard voor!

Stamtafel (max 8 personen)

Prijzen vergaderzaal & stamtafel:  
• € 25,- per uur + € 2,- p.p. per reservering
• € 90,- per dagdeel (4 uur) + € 4,- p.p.
• € 175,- per dag (8 uur) + € 6,- p.p.
• Abonnement € 125,- per maand*

*Vraag naar de voorwaarden

Buiten kantooruren (18:00 – 8:00) € 19,50 opslag per 
reservering.

De stamtafel is een hele grote tafel van 
steigerhout met acht zwarte luxe lederen 
directiestoelen. De sfeer van de ruimte 
is robuust modern, wat nog eens extra 
tot uiting komt door de drie industriële 
lampen die boven de tafel hangen.



Contact
Verzamelgebouw Reeuwijk

Leeghwaterstraat 25 
2811 DT Reeuwijk 
Tel: 0182 308191

Andre@VerzamelgebouwReeuwijk.nl
www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl

Cateringmogelijkheden

Uitstekende bereikbaarheid

Het is mogelijk om in onze sfeervolle 
kantine te lunchen waar we de tafel 
voor je gedekt hebben. Je kunt er ook 
voor kiezen om in de vergaderruimtes te 
lunchen:

Standaard lunch   €   9,75 p.p.
Luxe lunch    € 14,75 p.p.
Verse Jus d’orange   €   2,50 p.p.
Soep     €   3,50 p.p.
Bittergarnituur   €   4,50 p.p.
Borrel     €   7,50 p.p.

€ 5,- toeslag bij minder dan 5 personen.

Verzamelgebouw Reeuwijk ligt midden 
in het Groene hart. Er is voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Het Verzamelgebouw is ook goed te 
bereiken met het openbaar vervoer. Er 
is een bushalte op 5 minuten lopen waar 
bussen van en naar Gouda en 
Bodegraven rijden.

Prijzen trainingsruimte:
• € 35,- per uur + € 2,- p.p. per reservering 
• € 125,- per dagdeel (4 uur) + € 4,- p.p.
• € 245,- per dag (8 uur) + € 6,- p.p.
• Abonnement € 175,- per maand*

* Vraag naar de voorwaarden.

Buiten kantooruren (18:00 – 8:00) € 19,50 opslag per 
reservering.


