VERGADEREN in

KREATIEF PAKHUIS 146B
LOCATIE
Eens in een ver verleden lagen hier de kwaliteitsdropjes en andere zoethouders van Klene
te wachten op de fijnproever. De fabrieksterreinen en kantoorpanden werden gesloopt en
het als magazijn/laboratorium in gebruik zijnde Pakhuis bleef eenzaam achter.
Na jaren van leegstand heeft het Pakhuis een nieuwe bestemming gekregen.
Door de mooie ligging aan de oever van de Zaan en tegenover de molens van de Zaanse
Schans, kwamen al snel de aanvragen of er ook vergaderd kon worden.

Vanaf dat moment is er hard gewerkt en zijn er diverse vergaderruimtes gecreëerd, waarbij
bijna iedere ruimte het zicht op de wereldberoemde molens van de Zaanse Schans heeft
behouden. Ook is er een groot buitenterras gebouwd, dus de koffieontvangst, lunch, borrel
of diner kan ook heerlijk buiten worden genuttigd.
Al deze facetten hebben er toe geleid dat het vergaderen meteen een groot succes is
geworden.

DE ZALEN / MOGELIJKHEDEN
1. De Opslag; in deze ruimte lagen vroeger de dropjes te drogen. Het is een ruimte
voor maximaal 20 personen, met een rustige uitstraling, maar waarbij de sfeer van
het oude pakhuis is behouden. Deze authentieke sfeer is onder andere te zien aan
de vergadertafel die is gemaakt van oude vloerdelen die we bij het opruimen van
het pakhuis vonden. Door de vele ramen is deze zaal voorzien van veel daglicht en
uiteraard is het uitzicht op de Zaanse Schans prachtig.
Uiteraard kan de Opslag worden voorzien van een beamer, scherm en laptop.
In het gehele pakhuis is een draadloze netwerkvoorziening, dus verbinding met
internet is geen probleem.
2. De Zolder; De grootste vergaderruimte in het pakhuis heet ‘De Zolder’ en is
geschikt voor groepen tot 75 personen. Deze ruimte bevindt zich op de tweede
verdieping en ook hier is de sfeer van het pakhuis doorgetrokken. Het grote
voordeel van deze zaal is ook dat er aangrenzend nog een ruimte zit waar
kosteloos gebruik van kan worden gemaakt.
Ook vanuit deze beide zalen is het uitzicht op de Zaanse Schans geweldig.
Een flip-over en draadloos internet behoren tot het standaard pakket. Visuele
ondersteuning zoals een beamer, scherm en laptop kunnen uiteraard op verzoek
worden bij geplaatst.
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3. De Lagedijk; De nieuwste zaal in het pakhuis. Uiteraard is ook hier de sfeer van
het pakhuis doorgetrokken in het interieur. Een zaal met zeer veel daglicht en
geschikt voor maximaal 20 personen. Flip-over en WIFI is standaard aanwezig.
Uiteraard kunnen de overige presenatie middelen worden geplaatst.

KOSTENOVERZICHT
4uurs vergaderarrangement;

€ 24,50 p.p.

Incl.; zaal- locatiehuur, ontvangst met wat lekkers, onbeperkt koffie, thee, water, kleine
zoete snack, alle overige consumpties in de vergaderzaal, flip-over en WIFI

8uurs vergaderarrangement;

€ 31,50 p.p.

Incl.; zaal- locatiehuur, ontvangst met wat lekkers, onbeperkt koffie, thee, water, kleine
zoete snack, alle overige consumpties in de vergaderzaal, flip-over en WIFI

OVERIGE KOSTEN
Gebruik beamer en scherm;

€ 45,00

Notitieblokje + pen

€

2,50 p.p.

Huisgemaakte cheesecake of appeltaart

€

2,25 p.p.

Lunchbuffet;

€ 13,50 p.p.

Broodje rundvleeskroket;

€

2,50 p.p.

Warm roerei bij de lunch;

€

2,50 p.p.

Verse fruitsmoothie;

€

4,50 p.p.

Vegetarische mini pizza uit de oven;

€

3,50 p.p.

Vegetarische quiche uit de oven;

€

3,75 p.p.

Afsluitende borrel;

Uitgaande van 1 uur;

€

6,00 p.p.

Nootje/chips;

Div. nootjes en chips op tafel

€

3,50 p.p.

Borrelgarnituur;

Div. warme en koude snacks;

€

6,50 p.p.

€

9,50 p.p.

Luxe borrelgarnituur;
Afsluitend buffet;

Pasta buffet;

€ 14,50 p.p.

Saté buffet

€ 17,50 p.p.

Barbecue buffet;

€ 21,50 p.p.

Gevarieerd buffet;

€ 23,50 p.p.

Alle genoemde prijzen zijn excl. de verschuldigde BTW
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ACTIVITEITEN
De bijeenkomst of vergadering kan natuurlijk altijd gestart, onderbroken of afgesloten worden met een
leuke, kreatieve activiteit. Dit om de aandachtspunten te versterken, voor het groepsgevoel of gewoon
om met iets leuks naar huis te gaan; van een gegraveerd glas tot een heerlijk zelfbereid tapasbuffet!

Activiteiten;

Glas graveren; ca. 1uur

€ 15,00 p.p.

Mozaïeken;

ca. 1,5 uur

€ 17,50 p.p.

Puzzelsmaken; ca. 1,5uur

€ 20,00 p.p.

Hapjes maken; ca. 1uur

€ 27,50 p.p.

Tapas/ diner maken; ca. 1,5uur € 37,50 p.p.

1. Glas graveren; graveer een glas met je eigen ontwerp: een boodschap aan een
vriend(in), het logo van je bedrijf, of een versiering zoals een bloem, dier of een
naam. Je leert binnen een korte tijd hoe je de mooiste ontwerpen op een glas
aanbrengt met een graveermachine. Aan het einde van de vergadering zal het
drankje extra lekker smaken, Proost!

2. Puzzels maken; puzzels maken is een echte teamwork-opdracht. Binnen je team
moeten de taken worden verdeeld: het bij elkaar zoeken van de juiste stukken, het
ontrafelen van de bouwtekeningen en uiteraard het nauwkeurig in elkaar zetten
van de stukken. En tot slot het kraken van de hersens om de puzzel in elkaar te
zetten. En vergis je niet: dit zijn puzzels van mega-formaat, die ook nog eens leuk
staan in de bedrijfskantine
3. Mozaïeken; Een werkstuk in 1000 stukken. Het mozaïeken is niet alleen
weggelegd voor de echte kunstenaar, ook jij kan met gekleurde tegels, een hamer
en lijm een voorwerp in kunst omtoveren. Maak het logo van je bedrijf op een grote
plaat voor aan het gebouw, betegel een dienblad voor thuis of mozaïek de
koffietafel in de kantine met de namen van jullie team.
4. Hapjes maken; Culinair kreatief bezig zijn met je collega’s is ontzettend gezellig!
Onder leiding van een kok maak je zelf de meest lekkere gerechten die daarna
onder het genot van een drankje geproefd kunnen worden. De grootste waardering
krijg je voor iets dat zelf gemaakt is. De kok zal een mix aan recepten aanbieden,
met ook minder bekende ingrediënten of combinaties. Deze activiteit kan als
borrelhapje, maaltijdborrel of maaltijdbuffet dienen aan het einde van de middag.
Eet smakelijk!
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