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Vergaderarrangementen  
Linthorst Culinair 
 
 
4-uurs vergaderarrangement 

• Ontvangst met vers gemalen koffie en theeselectie 
met huisgemaakte koffie lekkernij 

• Buffet met koffie, thee, ijswater en gezonde ‘bite’ 
• Gratis gebruik van WIFI 
• Geluidsinstallatie met draadloze microfoon 
• Flip-over en projectiescherm 
• Inclusief locatiekosten en vrij parkeren 

 

Vanaf 2 deelnemers per persoon € 19,75 
 

 

8-uurs vergaderarrangement inclusief lunch  
 

Als 4-uurs arrangement, uitgebreid met: 
• ‘Power’-lunchbuffet’ 

o Huisgemaakte soep of warme lunchsnack 
o Diverse luxe belegde boterhammen / broodjes 
o Vers handfruit van het seizoen 
o Boerenmelk, -karnemelk en vers geperst sap  

• Huisgemaakte hartige middagsnack 
 

Vanaf 2 deelnemers per persoon € 39,50 
 

 

Aanvullende mogelijkheden  

• Salade van vers seizoensfruit per persoon € 3,50   
• Vitaminerijke ‘smoothie’ per glas € 2,75   
• Huisgemaakte bavarois met vruchtencoulis per glas € 4,00 
• Gekoelde frisdrank, per glas vanaf € 2,20 
• Naborrel van 1 uur met fris/bier/wijn en  

assortiment happen van de Chef per persoon € 15,00 
• Spraak- & smaakmakende kookclinic per persoon, vanaf € 50,00 
• Ontbijt/diner/buffet/barbecue/voedzame maaltijd in overleg op aanvraag 

 

 

Activiteiten 

• Workshops: tafeldecoratie, wijnproeverij, etiquette, percussive, dans 
• Teambuilding en ‘outdoor’ activiteit; schermen, tai chi, boogschieten, fietstocht,  

toeren in een deux chevaux, stadswandeling door Deventer, “Blote Voeten pad” 
• Entertainment: I love Holland spel, Casino, WII sport games, Oud Hollandse spellen 

 

Informeer gerust naar de mogelijkheden! 
Ons team denkt graag met u mee over een passend arrangement. 
 

 

Inclusief 

- Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW 
- Gebruik van onze sfeervolle vergaderlocatie met aanwezige voorzieningen 
- Bovenstaande arrangementprijzen zijn geldig tot en met 31 december 2016;  
 op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) 

 



 

 

 
Op al onze offertes, overeenkomsten en facturen zijn de Algemene Voorwaarden van ONCE van 
toepassing. Uitgezonderd artikel 4.1; vermelde bedragen zijn inclusief BTW.                      Pagina: 2/2 

 
 
Zaalcapaciteit en faciliteiten 
 
 

Zaalcapaciteit 
 

Vergaderingen 

  U-vorm Carré School Theater 
Plenaire zaal 120 m

2
 40 48 60 120 

      

Ontvangsten 

  Receptie Buffet Diner  
Tuinbar met plenaire zaal 200 m

2
 180 150 90  

 
De Tuinbar is ingericht met een grote leestafel met luxe fauteuils, aangevuld met houten 
statafels en krukken.  
 
De sfeervolle Tuinbar is door de informele en gezellige uitstraling uitermate geschikt als 
ontvangstruimte, voor pauzemomenten en als vergaderruimte voor gezelschappen tot 10 
personen. 
 

 
Faciliteiten 

• Gratis gebruik van WIFI 
• Geluidsinstallatie met draadloze microfoon 
• Projectiescherm in de vergaderzaal 
• Flip-over met papier en stiften 
• Comfortabel en functioneel meubilair 
• Gratis parkeergelegenheid 

 
• Huur beamer voor 1 dag  € 125,00 
• Huur laptop voor 1 dag € 105,00 

 

 
Locatiekosten 
 

Bij Linthorst Culinair geniet u het exclusieve  
gebruik van de locatie. 
 
De opstelling van de tafels en stoelen  
overleggen wij graag vooraf met u. 
 
De vermelde vergaderarrangementen zijn  
inclusief locatiekosten voor de Tuinbar en  
Vergaderzaal. 
 
Gebruik van het buitenterrein, terrasoverkapping  
en diverse subruimtes; prijzen op aanvraag. 
 
 
 

 


