Offerte
Voorbeeld offerte vergadering
Offertenummer

20220001 (voorbeeld)

Groepsnaam

Voorbeeld

Datum

Donderdag 14 juli 2022 om 11:00:00

Aantal personen

12

Contactpersoon

11:00 – 13:00

Vergadering

Mevr. Daalder Living Room
12x

Vergaderarrangement (4-uurs)
• 1 dagdeel (4-uur) onbeperkt koffie, thee en tafelwater
• Pepermunt en huisgemaakte zoetigheden in potten
• Mini chocolade broodjes (ochtend)
• Gemengde nootjes (middag)
• Flip-over
• Flatscreen voor presentaties
• WiFi
• Zaalinrichting zoals gewenst
• Zaalhuur, service- en schoonmaakkosten

1x

Gebruik privéruimte

€ 23,50

€ 282,00

€ 17,50

€ 210,00

€ 0,00

€ 0,00

Wij berekenen geen zaalhuur bij dit arrangement.

13:00 – 13:30

Lunch

Mevr. Daalder Living Room
12x

Easy lunch
• Glaasje soep van het seizoen
• Focaccia belegd met Parmaham,
• Clubsandwich wrapje
• Verse jus d’orange.

12x

Dranken naar keuze (nacalculatie)
De genuttigede dranken berekenen wij na afloop door op de eindfactuur.

13:30 – 15:30

Voortzetting vergadering

Mevr. Daalder Living Room
12x

Vergaderarrangement (4-uurs)
• 1 dagdeel (4-uur) onbeperkt koffie, thee en tafelwater
• Pepermunt en huisgemaakte zoetigheden in potten
• Mini chocolade broodjes (ochtend)
• Gemengde nootjes (middag)
• Flip-over
• Flatscreen voor presentaties
• WiFi
• Zaalinrichting zoals gewenst
• Zaalhuur, service- en schoonmaakkosten
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15:30 – 16:30

Borreluur

Bar-Bistro
Beneden reserveren wij voor u een gedeelte van de bar-bistro om na afloop uw zakelijke bijeenkomst af te sluiten.
12x

Business borreluur
•

•
•
•

€ 19,75

€ 237,00

Een uur onbeperkt Heineken Pils, Heineken Pils 0.0%, witte wijn
(Sauvignon Blanc), rode wijn (Sangiovese-Merlot), rosé wijn
(Grenache-Cinsault), frisdranken en mineraalwater
Tafelgarnituur; gemengde nootjes, gemarineerde olijven en
gedroogde worst
1 ronde draadjesvlees bitterbal met mosterd
1 ronde crunchy chicken met chilisaus

TOTAAL OFFERTE BEDRAG

€ 729,00

Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Wilt u van deze offerte opdracht maken, dan verzoeken wij
u vriendelijk uw akkoord per e-mail te versturen naar info@mevrdaalder.nl.
Op deze offerte zijn de uniforme voorwaarden horeca van toepassing e genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
vermeld. Uw optionele reserveringsdatum blijft geheel vrijblijvend 14 dagen van toepassing.
Uiteraard zullen wij flexibel inspelen op alternatieve wensen.
Met vriendelijke groet,
Mevr. Daalder
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