zakelijk

Bij de Agnietenberg kunt u zakelijk goed vertoeven, van een intiem diner tot een effectieve vergadering en van
een ontspannen lunch tot een bruisend personeelsfeest. Wij verwelkomen u graag!
Gelegen aan de groene rand van Zwolle, dichtbij de A28 en toch in de natuur vindt u De Agnietenberg.
Onze zalen zijn flexibel naar uw wens in te richten en variëren in capaciteit.
Naast een plenaire zaal, bieden wij u ook de mogelijkheid tot subruimtes.
Alle noodzakelijke (technische) faciliteiten zijn aanwezig en er is voldoende parkeergelegenheid.
In ons restaurant kunnen uw gasten terecht voor een eenvoudige of uitgebreide lunch en/of diner.
Ieder bedrijf is uniek en heeft zijn eigen ideeën over de invulling. In overleg met u wordt het menu samengesteld,
de wijnen gekozen en worden afspraken gemaakt over de verdere organisatie van de dag.
Het zonnige terras, de tuin, het bos en de Agnietenplas bieden bovendien de mogelijkheid voor sportieve activiteiten,
teambuilding of een ontspannen wandeling.
Heeft u nog vragen na het lezen van onze brochure, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Onze medewerkers staan voor u klaar.

Wij bieden een arrangement voor groepen vanaf acht personen.
Indien u met een aantal onder de acht personen bent kan er een kleine meerprijs berekend worden.
Voor bijeenkomsten vanaf twintig personen serveren wij tijdens de lunch een uitgebreide broodmaaltijd vanaf een buffet

4-uurs vergaderarrangement

Prijs per persoon 47.50
Inclusief:
• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt tafelwater (plat en bruis)
• Ochtend of middagpauze met een lekkernij
• Mintjes en koekjes op tafel
• Fruitmand in de zaal
• Lunch; bestaande uit soep van de dag en keuze uit drie gerechten, die dagelijks wisselen
• Consumptie(s) naar keuze tijdens de lunch
• Zaalhuur en gebruik van aanwezige (technische) zaalfaciliteiten
• Zaal in gewenste opstelling
• Gebruik toolkit
• Blocnote met pen
• Draadloos internet
• Gratis parkeren

8-uurs vergaderarrangement

Prijs per persoon 65.00
Inclusief:
• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt tafelwater (plat en bruis)
• Ochtend en middagpauze met een lekkernij
• Mintjes en koekjes op tafel
• Fruitmand in de zaal
• Lunch; bestaande uit soep van de dag en keuze uit drie gerechten, die dagelijks wisselen
• Consumptie(s) naar keuze tijdens de lunch
• Zaalhuur en gebruik van aanwezige (technische) zaalfaciliteiten
• Zaal in gewenste opstelling
• Gebruik toolkit
• Blocnote met pen
• Draadloos internet
• Gratis parkeren

TM

Dagdeel basic vergaderarrangement
Prijs per persoon 27.50
Inclusief:
• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt water
• Ochtend of middagpauze met een lekkernij
• Mintjes en koekjes op tafel
• Zaalhuur en gebruik van aanwezige (technische) zaalfaciliteiten
• Zaal in gewenste opstelling
• Gebruik toolkit
• Blocnote met pen
• Draadloos internet
• Gratis parkeren

Evaluatieborrel arrangement
Prijs per persoon 9.95
Inclusief:
• 1-uur consumpties uit het binnenlands drankenassortiment
• Luxe notenmix
• Koud hapje
• Warm hapje

Diner

Indien u uw bijeenkomst wenst af te sluiten met een smaakvol
diner is dit uiteraard mogelijk.
Onze keukenbrigade is flexibel en denkt graag met u mee.
U kunt uw diner zelf samenstellen van onze dinerkaart.
Onze gerechten zijn altijd afgestemd op het seizoen.
Wanneer u speciale wensen heeft, bijvoorbeeld een walking
diner of zes gangen diner, dan maken wij voor u een voorstel
op maat.
Wij spelen altijd in op de wensen van vegetariërs en ook gasten met specifieke dieetwensen zullen niets tekort komen
• 2-gangen diner
29.50
• 3-gangen diner
33.50
• 4-gangen diner
37.50
Tijdens uw diner bij de Agnietenberg zullen wij de consumpties die genuttigd worden op nacalculatie
aan u doorberekenen

Aanwezige (technische) zaalfaciliteiten

Graag vernemen wij voor iedere bijeenkomst welke faciliteiten u wilt gebruiken. In iedere zaal kunnen wij
de volgende zaalfaciliteiten verzorgen:
• Flip-over
• Scherm
• Beamer
• Laptop
• Televisie met DVD speler
• Handmicrofoon

Mogelijke zaalopstellingen
Hoeve noord
42 m2
Bloktafel
16
U tafel
18
School
14
Carre
24
Theater
40
Cabaret
28
		

Subzalen:

Hoeve zuid
84 m2
40
26
30
30
90
60

Hoeve totaal
126 m2
60
46
50
50
140
90

Theehuis
58 m2 voorzaal
36
28
26
30
80
40

Uiteraard is het mogelijk om naast de plenaire zaal nog één of meer subzalen te reserveren,
hieronder wordt de huur per zaal aangegeven:
Zaalhuur
1 dagdeel
2 dagdelen
Hoeve
230.00
400.00
Hoeve noord
100.00
170.00
Hoeve zuid
130.00
230.00
Theehuis
270.00
500.00
Theehuis voorzaal
140.00
250.00

Theehuis deel
170 m2
36
32
40
34
120
80

Uw bedrijfsfeest bij de Agnietenberg

Naast een vergadering, bedrijfspresentatie of een zakelijk diner, bent u bij
de Agnietenberg ook aan het juiste adres voor uw bedrijfsfeest. Voeg daar
onze service gerichte bediening, creatieve keuken, goede bereikbaarheid
en voldoende parkeergelegenheid aan toe en u heeft alle ingrediënten voor
een onvergetelijk feest. De verschillende ruimtes kunnen aan elkaar gekoppeld worden en bieden in zijn totaliteit ruimte aan 400 gasten. Samen met
u bedenken wij een originele invulling van uw feestavond. Daarbij stellen
wij ons uiterst flexibel op, wij adviseren u graag!

Outdoor bij de Agnietenberg
origineel en actief!

Indien u aan een formeel of informeel programma een outdoor activiteit
wenst toe te voegen kunt u in de omgeving van de Agnietenberg goed
terecht. In het bos naast ons en bij de Agnietenplas op 300 meter afstand
kunnen er veel activiteiten georganiseerd worden. Er zijn verschillende
combinaties te maken en dit zal altijd op maat uitgewerkt worden.
Enkele mogelijkheden zijn: GPS tocht, handboogschieten, Lyric Motion,
lelijke eendentour, drakenboot race of expeditie Robinson.

Indoor bij de Agnietenberg
gezellig en creatief!

Uiteraard zijn er ook verschillende activiteiten die binnen kunnen
plaatsvinden en gekoppeld kunnen worden aan een vergadering, lunch of
diner waardoor de teamspirit binnen uw team gegarandeerd versterkt
zal worden. Wij denken heel graag met u mee om een juiste activiteit of
quiz te koppelen aan een doelgroep, u kunt hierbij denken aan de volgende
suggesties: gek op Holland quiz, culinaire activiteiten, workshop schilderen
of graffiti spuiten, moorddiner of de mannen tegen de vrouwen quiz.

alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

VANUIT DE RICHTING LEEUWARDEN / GRONINGEN
• Neem vanaf de A28 de afslag Ommen (afslag 21) richting Nieuwleusen/Ommen
• Ga naar 450 meter linksaf (N340) richting Nieuwleusen/Ommen
• Ga naar 500 meter rechtsaf de Kranenburgweg op, richting Zwolle
• Neem na 0,8 kilometer de eerste afslag op de rotonde (Bergkloosterweg)
• De Bergkloosterweg uitrijden tot aan de Agnietenberg (na ongeveer 1000 meter)

VANUIT DE RICHTING ZWOLLE/AMERSFOORT
• Neem vanaf de A28 de afslag Zwolle Noord (afslag 20)
• Aan het einde van de afslag rechtsaf bij de verkeerslichten (Ceintuurbaan)
• Na 100 meter linksaf bij de eerstvolgende verkeerslichten (Meppelerstraatweg)
• Vervolgens na 500 meter nogmaals linksaf bij de eerstvolgende verkeerslichten (Haersterveerweg)
• De Haersterveerweg uitrijden tot u aan uw linkerhand de Agnietenberg ziet (na ongeveer 1000 meter)

De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle, Tel.(038) 453 28 72
www.agnietenberg.nl, info@agnietenberg.nl

