VERGADEREN IN CROWN
BUSINESS CENTER
KEY-POINT
Crown Business Center leent zich uitstekend voor vergaderingen van groot tot klein!
De panden beschikken over een grote diversiteit aan vergaderzalen. Vergaderen kan
vanaf 2 personen tot het houden van congressen voor maar liefst 250 personen.

VERGADERARRANGEMENTEN
U heeft de keuze uit een dag- of dagdeel arrangement. Indien gewenst met een uitgebreid ontbijt
of lunch. De catering kan in de vergaderzaal verzorgd worden, zodat u de bijeenkomst niet hoeft
te onderbreken. Wilt u liever een korte pauze? Dan heeft u de mogelijkheid om in het restaurant
te genieten van een heerlijke lunch.

DAG ARRANGEMENT INCL. LUNCH
Onbeperkt koffie, thee en water
Frisdrank in de minibar
Lunchbuffet in het restaurant of in de vergaderzaal
Notitieblokken & pennen
Beamer & projectiescherm
Flipover
Wifi

€ 26,90 p.p.

DAGDEEL ARRANGEMENT INCL. LUNCH
Onbeperkt koffie, thee en water
Frisdrank in de minibar
Lunchbuffet in het restaurant of in de vergaderzaal
Notitieblokken & pennen
Beamer & projectiescherm
Flipover
Wifi

€ 21,95 p.p.

DAGDEEL ARRANGEMENT EXCL. LUNCH
Onbeperkt koffie, thee en water
Frisdrank in de minibar
Notitieblokken & pennen
Beamer & projectiescherm
Flipover
Wifi

€ 10,45 p.p.

Crown Business Center Key-Point | Schipholweg 103 | 2316 XC Leiden
www.crown-bc.nl/vergaderruimte

VERGADERZALEN
De vergaderzalen in Crown Business Center Key-Point zijn op werkdagen geopend van
08:30 – 17:00 uur.

Lindbergh zaal
Plesman zaal
Hooglandse kerk zaal
Meelfabiek zaal
Waag zaal
Sterrewacht zaal
Molen de Valk zaal
Utrecht
zaal
Leidse zaal

Personen
3
3
5
6
10
12
10-35
4
20-40

Zaandam zaal
Rotterdam zaal
10
Alle prijzen zijn inclusief
btw.
Amsterdam zaal
10/12
Haarlem zaal
25

6

Per uur
€ 6,00
€ 6,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 20,00 -

€ 35,00
€ 35,00

Per dagdeel
€ 18,00
€ 18,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 120,00
€ 60,00 € 180,00
€ 110,00

€ 20,00
€ 60,00
€ 110,00
€ 105,00
€ 192,50
€ 105,00
€ 192,50
€ 210,00
€ 385,00

Per dag
€ 33,00
€ 33,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 220,00
€ 330,00

ZAALOPSTELLING
Zaalopstelling

Lindbergh zaal
Leidse zaal
Leiden zaalzaal
Haarlem zaal
Plesman
Utrecht zaal
Hooglandse kerk zaal
Zaandam zaal
Meelfabriek
Rotterdam zaalzaal
Waag
zaal zaal
Amsterdam
Haarlem zaal zaal
Sterrewacht
Molen de Valk zaal
Leidse zaal

Leidse zaal

Haarlem zaal

Leidse zaal

Haarlem zaal

Leidse zaal

Rotterdam zaal
Haarlem zaal

Leidse zaal

Haarlem zaa

De vergaderzalen in Crown Business Center zijn werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur
U kunt uw bijeenkomst combineren met een geheel verzorgde lunch in de vergaderzaal. U kunt ook
denken aan een (afsluitende) borrel. Om uw wensen kenbaar te maken kunt u contact opnemen de
horecamanager, tel: 06-45344557

Heeft u vragen over de vergaderzalen of wilt u uw wensen kenbaar maken?
Neem dan contact op met onze manager: 06-45344557.

Crown Business Center Key-Point | Schipholweg 103 | 2316 XC Leiden
www.crown-bc.nl/vergaderruimte

