Vergaderingen en conferenties Op Hodenpijl
Op Hodenpijl verhuurt ruimtes passend bij elke bijeenkomst. De combinatie duurzaamheid,
natuurlijke en eerlijke voeding, gratis parkeren voor 100 auto’s, de locatie dichtbij de A4 en de
ontspannen sfeer zorgen voor veel mogelijkheden voor grote en kleine bijeenkomsten.
Voorbeeldprogramma:
08.30 uur

Ontvangst gasten in restaurant

09.00 uur

Vergaderen in één van de ruimtes Op Hodenpijl
Onbeperkt koffie/thee/water en een plak huisgemaakte cake

12.30 uur

Lunch in het restaurant
Soep in koffiekop, 2 belegde bollen en een stuk fruit of snoepgroenten
Melk/karnemelk en water op tafel

13.30 uur

Vervolg vergadering
Met onbeperkt koffie/thee/water

17.30 uur

Einde vergadering

18.00uur

3-gangen diner in het restaurant
Wijn en water op tafel. Overige dranken inbegrepen
Koffie en thee na afloop

20.30 uur

Einde

Prijzen ruimtes
Voormalige kerk
Pastoriekamer
Serre
Zolder

250 p.
30-35 p.
15-20 p.
15-20 p.

1 dagdeel

2 dagdelen

€ 750,00
€ 275,00
€ 175,00
€ 175,00

€
€
€
€
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1150,00
400,00
300,00
300,00

Meerprijzen ruimtes
 Andere opstelling dan de standaard opstelling
 Gebruik beamer en scherm, flip-over en wifi
 Gebruik vleugel in de kerk
 Rondleiding gebouw of buitenplaats
 Workshop yoga of meditatie

€ 60,50
€ 72,60
€ 121,00
€ 42,50
€ 12,00 p.p.

Arrangementen (excl. huur ruimte en meerprijzen)
Dagprogramma inclusief diner
Onbeperkt koffie/thee/water
Plak huisgemaakte cake
Lunch: soep in koffiekop, 2 belegde bollen, fruit of snoepgroenten
3-gangen diner inclusief wijn/water

€ 80,00 p.p.

Dagprogramma exclusief diner
Onbeperkt koffie/thee/water
Plak huisgemaakte cake
Lunch: soep in koffiekop, 2 belegde bollen, fruit of snoepgroenten

€ 35,00 p.p.

Middagprogramma inclusief lunch
Onbeperkt koffie/thee/water
Lunch: soep in koffiekop, 2 belegde bollen, fruit of snoepgroenten

€ 25,00 p.p.

Middagprogramma exclusief lunch
Onbeperkt koffie/thee/water

€ 7,50 p.p.

Meerprijzen catering:
 Extra belegde bol
 Grote kom soep i.p.v. soep in koffiekop
 Quiche en salade of ragout en salade i.p.v. belegde bollen
 Extra plak huisgemaakte cake
 Borrel: wijn/sap/bier, kaasbord, gemengde noten
Communicatie vanuit Op Hodenpijl
 Plaatsing activiteit op website
 Plaatsing activiteit op website Op Hodenpijl +
vermelding programmaboekje, programmaposters en nieuwsbrief

€
€
€
€
€

4,50 p.st.
3,50 p.st.
3,50 p.st.
2,50 p.st.
7,50 p.p.p.u.

€ 25,00 per activiteit
€ 100,00 per maand

Andere tijden
Uiteraard passen wij de tijden en prijzen aan, aan uw wensen.
Overige informatie
Op Hodenpijl serveert uitsluitend biologische en/of streekproducten.
Wij werken volgens Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV).
Genoemde prijzen zijn incl. B.T.W.
Natuurlijk is er meer mogelijk. Bel of mail ons: info@ophodenpijl.nl of 015-380 1840.
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