VERGADERLOCATIE No.16 Offices
Locatie geschikt voor:
Vergadering, Training, Cursus, Workshop,
Teambuilding, Presentatie, Seminar
De ruimte is centraal gelegen in Wormerveer,
met voldoende parkeergelegenheid en nabij
verschillende uitvalswegen zoals de A8/A10 en A9.
In de directe omgeving vindt u diverse faciliteiten
zoals restaurants/cafetaria’s en op loopafstand het
NS- en busstation.
De vergader- en expositieruimte op de begane
grond met een grootte van ongeveer 140 m2,
kan worden ingericht met een vergaderopstelling
of biedt 50 zitplaatsen in auditorium opstelling.
De zaal is voorzien van faciliteiten als internet,
beamer, projectiescherm en flip-over.

No.16 Offices | Noordeinde 16

1521 PA

Wormerveer

T 075-6220441 F 075-6219941 W no16offices.nl

-

Locatie geschikt voor
Vergadering, Training, Cursus, Workshop, Teambuilding, Presentatie,
Seminar
----------------------------------------------------------------------Ligging en bereikbaarheid
Het Kenniscentrum, gelegen achter het kantoor van Hooyschuur
architecten, is voor diverse doeleinden te huur voor u als bedrijf,
gemeente, instelling of vereniging. Hierbij kunt u denken aan het
geven van presentaties aan uw personeel, een evenement voor uw
relaties of een expositie van uw werk of projecten. De ruimte is
centraal gelegen in Wormerveer, met voldoende parkeergelegenheid en
nabij verschillende uitvalswegen zoals de A8/A10 en A9. In de directe
omgeving vindt u diverse faciliteiten zoals restaurants/cafetaria’s en op
loopafstand het NS- en busstation.
----------------------------------------------------------------------Inrichting en sfeer
De vergader- en expositieruimte op de begane grond met een
grootte van ongeveer 140 m2, kan worden ingericht met een
vergaderopstelling of biedt 50 zitplaatsen in auditorium opstelling en is
voorzien van faciliteiten als internet, beamer, projectiescherm, flip-over
en keuken. Geluidsapparatuur kunnen wij ook voor u verzorgen.
Het Kenniscentrum is, naast vergaderlocatie, een platform waar
vakgenoten en geinteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en met
elkaar ervaring en kennis kunnen uitwisselen over de mogelijkheden
en het belang van het transformeren en behouden (restaureren) van
gebouwen.
----------------------------------------------------------------------Vergaderzaal en capaciteit (aantal personen) per opstelling
Zaalnaam

Capaciteit

U-vorm Carré

Vergaderarrangement
Inhoud:
- Gebruik van de zaal,
inclusief flip-over, beamer, 		
projectiescherm
- Gedurende de gehele dag/ 		
dagdeel gebruik van koffie, 		
thee en water in deze ruimte
Prijs:
De prijzen voor het
vergaderarrangement zijn per
persoon:
- € 30,- (per dag)
- € 20,- (per dagdeel)
Dag: 9:00 - 17:00
Dagdeel ochtend: 09:00 - 13:00
Dagdeel middag: 13:00 - 17:00
Bovenstaande prijzen per
persoon worden berekend tot
een maximum aantal personen
per bezetting. Overschrijdt het
aantal dit maximum, dan geldt
een vast bedrag per zaal:
- € 390,- ( per dag v.a. 13 pers.)
- € 220,- ( per dagdeel v.a. 11 		
pers.)
N.B. Alle prijzen zijn excl. BTW

Theater Cabaret School

Route/Adres
No.16 Offices

Noordeinde 16
1521 PA Wormerveer
tel. 075-6220441
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email: info@no16offices.nl

----------------------------------------------------------------------Eten en drinken
Voor bij de koffie:
- Assortiment luxe koeken € 1,95 p.p.
Vergaderlunch:
- Bestaande uit assortiment luxe broodjes (2,5 p.p) met gevarieerd,
luxe beleg, melk, jus d’orange en verse fruitsalade. € 12,- p.p.
Borrel:
- Hapje en drankje, bestaande uit rode wijn/witte wijn/rosé/bier
en jus d’orange en diverse zoutjes/nootjes € 10,- p.p.
(o.b.v. max. 3 drankjes p.p.)
---------------------------------------------------------------------Vergadertijden
De standaard vergadertijden zijn per dag van 9.00 uur - 17.00 uur
of per dagdeel van 9.00 uur - 13.00 uur of 13.00 uur - 17.00 uur.
Vergaderen eerder dan 9.00 uur, vanaf 8.00 uur is mogelijk, maar
wordt extra belast met € 5,- per persoon met een minimum van € 50,-.
Vergaderen na 17.00 uur is in overleg en wordt afhankelijk van de tijd,
extra belast.

Vanuit Amsterdam A10
Neem afslag Knooppunt Coenplein-s118
en voeg in op de A8/E22 richting
Purmerend/Leeuwarden
Neem afslag Wormer naar N8/N246
richting Alkmaar/Beverwijk
Sla rechtsaf bij N246/N8
Sla rechtsaf bij Kerkstraat
Sla rechtsaf bij Noordeinde
U vindt uw bestemming rechts
Vanuit Alkmaar A9
Neem afslag 10-Castricum naar N8/N203
richting Zaanstad/Amsterdam
Sla linksaf bij Provincialeweg/N203/N8
Sla linksaf bij Stationsstraat
Sla linksaf bij Zaanweg
Weg vervolgen naar Noordeinde
U vindt uw bestemming links

