Een vergaderzaal huren?
Een vergadering, studiedag, workshop of infomoment organiseren is
één ding, maar een “geslaagde missie” vraagt toch wel wat extra
inspanning. Dit begint al bij het vinden van een goede vergaderzaal,
aangenaam om te vergaderen, in een rustige omgeving,… Beschikt u
niet over een ruimte die aan deze eisen beantwoordt, dan kan je altijd
een vergaderzaal huren bij Zorgcampus Denderrust.
ONZE TROEVEN
- Technische voorzieningen
De vergaderzaal is uitgerust met WIFI, een beamer en scherm,
audiovisueel materiaal en ramen die
verduisterd kunnen worden.
- Catering
Ben je toe aan een pauze? Wij zorgen
voor koffie, thee, water en frisdranken.
Ook broodjes en/of slaatjes kunnen aan
concurrentiële
prijzen
aangeboden
worden.
- Locatie
Zorgcampus Denderrust is vlot bereikbaar en beschikt over een grote,
gratis parking.
MEER INFORMATIE
U kan de vergaderzaal huren aan €50 per dagdeel (voormiddag,
namiddag, avond) of €75 voor een volledige dag.
Geïnteresseerd? Neem contact op met mevr. Cécile van Merris
Tel : 053 60 60 58 Email : dendervallei@denderrust.be
Zorgcampus Denderrust,
A. De Cockstraat 12 a te 9310 Herdersem

Op zoek naar een geschikte
locatie voor uw evenement?
Een klein familiefeest, een receptie, een gezellig onderonsje, …
organiseren? Zorgcampus Denderrust is hiervoor uw ideale partner.
We beschikken over een kleine zaal (25 personen) en een grote zaal
(120 personen).
U kan hierbij uiteraard genieten van de expertise van onze interne
keuken :
- koffie en gebak
- belegde broodjes en slaatjes
- dranken naar keuze
- koude buffetten
Bovendien is de zaal rolstoel-toegankelijk en
uitgerust met WIFI, een beamer en scherm,
audiovisueel materiaal en ramen die
verduisterd kunnen worden.
Zorgcampus Denderrust is vlot bereikbaar en beschikt over een grote,
gratis parking
MEER INFORMATIE
U kan een zaal huren aan €50 per dagdeel (voormiddag, namiddag,
avond) of €75 voor een volledige dag.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met mevr. Cécile van Merris
Tel : 053 60 60 58 Email : dendervallei@denderrust.be
Alfons De Cockstraat 12 a te 9310 Herdersem
Zorgcampus

Denderrust

