Vergaderarrangementen 2021 De Swarte Ruijter:
Wat betreft onze zakelijke arrangementen bieden we diverse mogelijkheden.
Mocht u een dag(deel) bij ons willen vergaderen, dan kunt u kiezen voor een 4-, 8- of 12-uurs
arrangement. Afhankelijk van de groepsgrootte en beschikbaarheid kunt u gebruik maken van de
Opkamer of Heerenkamer.
U wordt verzorgd met koffie, thee, koekjes en mintjes tijdens de vergadering. U kunt gebruik maken
van pennen, papier, draadloos internet en flipover. Afhankelijk van het arrangement wordt een lunch,
een warme snack en een driegangen diner geserveerd.
Prijzen:
4 uur: € 35,00 p.p.
4 uur inclusief lunch: € 55,00 p.p.
4 uur inclusief diner: € 70,00 p.p.
8 uur inclusief ontvangst met vers fruitsap, lunch en warme snack, zonder diner: € 70,00 p.p.
12 uur inclusief ontvangst met vers fruitsap, lunch, warme snack en diner: € 105,00 p.p.
Deze arrangementen zijn uit te bereiden met een overnachting. De verzorging blijft hetzelfde, uw
gasten overnachten in onze hotelkamers op basis van eenpersoonsbezetting.
’s Ochtends wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd.
Prijzen:
24 uur (1 overnachting): € 210,00 p.p.
32 uur (1 overnachting en 1 diner): € 265,00 p.p.
36 uur (1 overnachting en 2 diners): € 305,00 p.p.
48 uur (2 overnachtingen en 2 diners): € 395,00 p.p.
Presenteren
Voor uw presentatie in de Heerenkamer kunt u uw laptop rechtstreeks aansluiten op onze televisie,
een HDMI-kabel ligt voor u klaar.
Lunch
Voor de lunch serveren we:
Soep, luxe belegd broodje en sandwich, warm worstenbroodje, vers fruit met mascarpone geserveerd
met melk, jus d’orange, mineraalwater.
U kunt ook kiezen voor een tweegangen lunchmenu (voorgerecht/hoofdgerecht), deze lunch kan naar
wens binnen een half uur worden geserveerd, inclusief mineraalwater, supplement: € 7,50 per
persoon.
Diner
Het diner bestaat uit een culinair driegangenmenu du chef. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een
viergangendiner, in dat geval zal een meerprijs van € 17,50 per persoon in rekening worden gebracht.

Bovenstaande arrangementen zijn natuurlijk naar uw wensen aan te passen.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage.

