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Algemene informatie
Ondernemersplein Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Postbus 960
6040 AZ Roermond

Zaalreservering
Contactpersoon
Telefoonnummer
Fax
e-Mail

Marian Creemers
0475-381706
0475-381847
mcreemers@lltb.nl

Algemene informatie
Telefoonnummer
E-mail
Website
Twitter

0475-381706
info@ondernemerspleinlimburg.nl
www.ondernemerspleinlimburg.nl
https://twitter.com/@Oplimburg
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Overzicht zalencapaciteit:
Ton Goedmakers zaal:
Vaste blokvorm opstelling voor 18 personen
Zaalhuur:
1 dagdeel € 82,50
Jan Linders zaal:
Vaste blokvorm opstelling voor 12 personen
Zaalhuur:
1 dagdeel € 70,00
Frans Maas zaal:
Vaste blokvorm opstelling voor 12 personen
Zaalhuur:
1 dagdeel € 70,00
Sjra Mertens zaal:
Vaste carré opstelling voor 16 personen
Zaalhuur:
1 dagdeel € 77,50

Lodewijk van de Grinten zaal:
Carré - Vergader opstelling voor 36 personen
Schoolopstelling voor 36 personen
Theater opstelling voor 65 personen
Zaalhuur:
1 dagdeel € 122,50

* Alle prijzen zijn inclusief gebruik presentatie schermen
* De prijzen van de zalen per dag deel zijn inclusief btw.
* Eventueel is het ook mogelijk de centrale Campus te reserveren e.e.a. in overleg.
* De dagdelen zijn van 08.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 17.30, avondvergadering zijn exclusief
eventuele bijkomende beveiligingskosten en catering kosten.
* Parkeren dient overdag te gebeuren in de directe omgeving. De parkeerfaciliteiten van het Designer
Outlet Center, het Wilhelminaplein en de Wilhelminasingel liggen op steenworp afstand van het
Ondernemersplein.
Heeft u speciale wensen? Of wilt u een evenement op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met
ons op, ook voor een uitgebreide toelichting en/of rondleiding.
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Vergaderarrangementen overzicht
Onderstaand vindt u enkele vergader arrangementen.
Naast deze arrangementen zijn er in overleg natuurlijk andere varianten mogelijk, aangepast aan uw
wensen.
Vergaderarrangement
Bestaat uit:

- 2 Koppen verse koffie of thee
- 1 Karaf gekoeld water
- Vrij gebruik presentatiescherm met videoconference functionaliteiten
U dient zelf een laptop mee te brengen

Prijs per persoon: € 3,70

Supplementen vergaderservice:
De vergaderingen kunnen aangevuld worden met de volgende supplementen.
Roomboterkoekje
Roombotercake
Petit fours
Muffin
Knapkoek
Appelflappen
Kistje met fruit
Limburgse vlaai basis
Limburgse vlaai luxe

€ 1,40 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,75 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 1,50 p.st.
€ 2,25 p.st.
€ 1,35 p.st
€ 2,50 p.st.
€ 2,90 p.st.

* Vergaderservice naar werkdomeinen toeslag € 9,00 excl. BTW
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Vergaderlunches overzicht
Onderstaand vindt u enkele vergaderlunch- arrangementen.
Naast deze arrangementen zijn er in overleg natuurlijk andere varianten mogelijk, aangepast aan uw wensen.

Standaard broodlunch (zachte broodjes)
Per persoon:
2 zachte broodjes met kaas en luxe vleeswaren met garnituur
Krentenbol met roomboter en kaas
Beker melk en een glas jus d’orange
Fruit van het seizoen
Prijs per persoon: € 12,50

Luxe broodlunch (harde broodjes)
Per persoon:
2 harde broodjes met kaas en luxe vleeswaren met garnituur
Krentenbol met roomboter en kaas
Beker melk en een glas jus d’orange
Fruit van het seizoen
Bakje rauwkost
Prijs per persoon: € 15,--

Supplementen vergaderlunches:
De vergaderlunches kunt u verrijken met de volgende supplementen.
Gezonde supplementen:
Powerjuice (gezonde groene- of fruitsmoothie)
Hangop met seizoensfruit
Rauwkostsalade van de dag
Fruitsalade

€ 2,30 p.st.
€ 2,35 p.st.
€ 2,80 p.st.
€ 2,90 p.st.
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Ouderwetse supplementen
Quiche
Kop dagsoep
Bourgondische kroket met grove mosterd
Broodjes kroket met grove mosterd
Saucijzenbroodje of een vegetarisch kaasbroodje
Roomboter croissant met fruitconfituren

€ 2,35 p.st.
€ 1,90 p.st.
€ 2,25 p.st.
€ 3,25 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 1,80 p.st.

Lunch langs counter in restaurant
U kunt gedurende de lunchuitgifte in ons restaurant (12.00 uur – 13.30 uur) een keuze maken uit ons
aanbod. Wij belasten de kosten vervolgens aan u door of ieder rekent zelf af, met pinpas.

Ontbijt vanaf 08.00 uur
Op aanvraag voor max. 40 pers.

Borrelarrangement
Bijzondere momenten en gebeurtenissen met elkaar vieren, dan verzorgen wij dat graag voor u en
uw collega’s of gasten. Hieronder vindt u ons assortiment met prijzen. Wilt u iets anders, geen
probleem, dan gaan we gezamenlijk aan tafel om uw wensen te bespreken en mogelijk te maken.
Dranken
Frisdranken:
Coca-cola, Fanta, Sprite, Cassis, Jus d’orange,
Mineraalwater plat en bruisend

€ 2,85

Witte, rode en rosé wijn (per glas)

€ 3,25

Bier en alcoholvrij bier (flesjes)

€ 3,00

Prosecco (per glas)

€ 3,40

Indien gewenst kunnen wij bij grotere recepties e.o. evenementen, na overleg ook tapbier (Gulpener)
aanbieden.
De kosten van dranken worden berekend op basis van nacalculatie. Indien u bediening wenst is dat
uiteraard mogelijk.
De personeelskosten worden apart in rekening gebracht.
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Bittergarnituur
Standaard bittergarnituur
Luxe notenmix en kaas- en sesamstengels
Gemengde olijven
Gehaktballetjes, foccacia romana (div.)
Diverse wraprolletjes
(o.a. gevuld met kipfilet en houmous, zalm en kruidenkaas)

€ 8,25 p.p.

Luxe bittergarnituur
Luxe notenmix en kaas- en sesamstengels
Mozzarella spiesen / Meloen met prosciutto
Sweet peppers gevuld met roomkaas
Glaasje met couscous salade

€ 9,25 p.p.

Biologisch vitaminetuintje
Een bonte mix van groenten (onder andere komkommer, zoete cherry tomaatjes, worteltjes,
bleekselderij, bloemkoolroosjes en reepjes paprika)
met een gezonde dip.

€ 5,00 p.p.

Hollands plankje
Blokjes kaas met grove mosterd, worst, gerookte kip en gehaktballetjes

€ 4,50 p.p.

Spaans plankje
Spaanse Pincho’s. Authentieke smaakmakers. Kleine belegde
broodjes, zoals je ze in Spaans Baskenland krijgt.
€ 3,50 p.st.

Indien u de bovenstaande bittergarnituren en supplementen wilt laten leveren buiten een borrelarrangement dan worden er bezorgkosten
in rekening gebracht.

* alle voorgenoemde vergaderarrangementen zijn excl. BTW
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Bestellen
Het reserveren van vergaderservices is ten allen tijde mogelijk. Wij verzoeken u de vergaderlunches drie dagen
voorafgaande aan de lunch voor 12:00 uur te bestellen. Het kosteloos annuleren kan tot 14:00 uur voorafgaand
aan de werkdag. Annuleringen op de dag van levering worden voor 100 % in rekening gebracht.
Uw reservering van recepties of partijen dient drie dagen voorafgaand de activiteit gereserveerd te worden.
Evenementen en overige partijen zoals feestavonden en bijzondere evenementen geldt een reserveringstermijn
van minimaal vijf werkdagen.
Indien het om een adhoc reservering gaat kan niet het gehele assortiment gewaarborgd worden.
Indien u een offerte van uw activiteit wilt met andere invulling dan in deze banquetingmap dient u rekening te
houden met minimaal een week extra voorbereiding.
Op basis van uw garantieaantal (aantal personen volgens opgave) worden integrale tarieven welke van
toepassing zijn op de desbetreffende service aan u doorbelast. De doorbelasting van extra kosten t.b.v. de
voorbereiding van het evenement, de uitgifte, opruimen en transport vindt plaats op basis van nacalculatie.
Activiteiten worden indien gewenst via kostenplaats aan u doorbelast. Voor het bezorgen en klaarzetten van de
service in Domeinen brengen wij per bestelling € 9,00 servicekosten in rekening indien dit binnen de reguliere
uren valt van de catering. Indien het buiten de reguliere uren valt, zullen de extra ingezette personeelskosten
aan u doorbelast worden.

Annuleren
Voor bovenstaand geldt een annuleringstermijn van 48 uur, tenzij er sprake is van producten / diensten die
aantoonbaar niet meer geannuleerd kunnen worden. Voor dranken kan dit tot vier uur van te voren. Het
garantieaantal kan tot twaalf uur voor de activiteitendatum nog worden gewijzigd bij de cateringmanager.
Bij annuleringen worden reeds gemaakte, onomkeerbare kosten doorberekend. Maatwerkactiviteiten of grote
representatieve activiteiten kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de activiteit kosteloos worden geannuleerd.
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