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Gebruik van het MFC De Verbinding 

Onze multifunctionele centrum heeft 2 zalen die geschikt zijn voor zakelijke bijeenkomsten zoals 
vergaderen, trainingen, workshops, presentaties of een klein seminar. 
 
De grote zaal beschikt over een beamer en heeft een maximale capaciteit in bioscoop opstelling van 
70 personen. Vergaderopstellingen zijn tot 50 personen mogelijk. 
 
De kleine podiumzaal is geschikt voor vergaderingen tot maximaal 15 personen of voor coaching en 
heeft een lcd-scherm voor presentaties.  
 
Beamer en lcd-scherm zijn tegen vergoeding te huur. 

Beide zalen beschikken over veel daglicht en gratis wifi.  

Op verzoek kan een flipover gehuurd worden. 

De vergaderzalen grenzen aan een moderne keuken en in overleg met u maken wij afspraken over 
het gebruik hiervan.  

Hiernaast verzorgen wij graag een vergaderarrangement voor u vanaf 4 personen. 

• Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en vers fruit in de zaal 

• Mineraalwater, pepermunt, zoetigheden, pen en blocnote in de zaal 

• Flipover met stiften 

• Beamer met projectie of lcd-scherm 

Het arrangement kan uitgebreid worden met een eenvoudige of uitgebreide lunch. 

• Eenvoudige lunch:  

Soep, twee belegde broodjes, krentenbol (eventueel met kaas), diverse soorten vers fruit, jus 

d’orange en zuivel 

• Uitgebreide lunch:  

Soep, diverse belegde zachte en harde broodjes (vlees, vis & Vega), diverse sandwiches 

(vlees, vis & Vega), huisgemaakte gehaktbal in de jus, diverse soorten vers fruit, jus d’orange 

en zuivel 

• Een middagbreak (kroket of kaassoufflé) 

De arrangementen zijn exclusief zaalhuur en gebaseerd op gebruik van één zaal.  

Het gebruik van de podiumzaal als sub zaal wordt apart als zaalhuur berekend. 

Extra consumpties buiten de zaal worden apart in rekening gebracht. 

Op alle boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en worden afspraken schriftelijk 

vastgelegd. 
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Tarieven 2018 

MFC De Verbinding hanteert de volgende dagdelen: 

 

De zaal is open een halfuur voor het ingaan van het dagdeel. 

MFC DE VERBINDING  Gebruikstarief 

TARIEVEN 2018  per dagdeel twee dagdelen 

       

Gebruik      

grote zaal  € 75,00 € 140,00 

podium  € 40,00 € 75,00 

zaal en podium  € 110,00 € 200,00 

       

gebouw incl. terras  € 150,00 € 275,00 

       

beamer  € 20,00 € 35,00 

lcd-scherm  € 10,00 € 17,50 

flipover  € 10,00 € 17,50 

microfoon (draadloos)  € 10,00 € 17,50 

       

vergaderarrangement pp  € 12,50 € 22,00 

eenvoudige lunch pp  € 12,95   

uitgebreide lunch pp  € 17,50   

hartige snack pp  € 2,50   

High tea  € 17,50   

 

 

 

 

 

 

 

 

dagdelen

ochtend 8.30-12.30

middag 13.00-17.00

avond 18.30-22.30
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Terras        

    

 

Grote zaal      Ondernemersbijeenkomst 

   

 

Podiumzaal 
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ZAALARRANGEMENTEN 
 

 


