Vergadermap
De Gouden Karper Hummelo

Dorpsstraat 9 | 6999 AA | Hummelo | 0314-381214
welkom@degoudenkarperhummelo.nl| www.degoudenkarperhummelo.nl

Voorwoord
Voor zakelijke bijeenkomsten beschikt de Gouden Karper over uitstekende faciliteiten. Het bedrijf
biedt meerdere vergaderzalen, geschikt voor gezelschappen tot maximaal 250 personen in
authentieke, gemoedelijke sfeer. Of het nu gaat om een korte training, een dag vergadering of een
meerdaagse bijeenkomst; De Gouden Karper is dé locatie bij uitstek voor al uw bijeenkomsten.
Vanzelfsprekend beschikken wij over de benodigde voorzieningen om uw bijeenkomst tot een succes
te maken. In ons stijlvolle restaurant kunt u na afloop van uw vergadering of bijeenkomst afsluiten
met een heerlijk diner. Voor een gezellige borrel of informeel diner, ontvangen wij u graag in ons
café. Het café met zijn eigentijdse ‘voorkamer’ en ‘huiskamer’ biedt u de mogelijkheid informeel te
genieten van een heerlijk drankje met verscheidene hapjes of een diner waaruit u tevens kunt kiezen
uit dezelfde kaart als in ons restaurant.
Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking met onze bijzondere accommodatie.
Wenst u hiervoor een afspraak te maken, of heeft u naar aanleiding van de informatie in deze
brochure vragen, neemt u dan gerust contact met ons op!

Alle gepubliceerde informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en/of typefouten. Tenzij anders vermeld zijn
genoemde bedragen per persoon, inclusief BTW en vermeld in € (euro).
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Vergaderaccommodatie
De Gouden Karper biedt u meerdere zalen, waaronder de eigentijdse ‘Voorkamer’ en ‘Huiskamer’.
Deze kunnen tevens aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast biedt onze ‘Grote zaal’ ruimte aan
maximaal 250 personen, zodat u voor elke kleine of grote gelegenheid bij ons aan het goede adres
bent.
Onderstaand overzicht geeft de opstellingsmogelijkheden van de zalen aan met het maximum aantal
personen.

Opstellingen
Grote zaal
Ronde zaal
Eetzaal 3
Huiskamer
Voorkamer

U-vorm
60
36
20
-

Cabaret
150
90
24
-

Theater
200
120
40
20
10

Carré
60
36
20
-

Blok
104
64
24
16
8

Staand
250
150
50
25
15

School
60
36
20
-
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Vergaderarrangementen
In nostalgische sfeer bij elkaar komen voor een bespreking, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij hebben voor u diverse vergaderarrangementen samengesteld, waarbij u een vaste prijs per
persoon kunt begroten.
Even een break? Vanuit het hotel stapt u zo de bossen in voor een ontspannen wandeling. Uiteraard
zijn er diverse activiteiten te organiseren.

Vergaderarrangement € 65,- per persoon ( gehele dag)*
-

Gebruik plenaire zaal (incl. zaalhuur)
Ontvangst met koffie en Hummelkoek
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater tijdens de vergadering
Schrijfblok met pen
Koekjes en mintjes
Fruit in de vergaderruimte
Broodjes lunch met soep en koffie, thee, melk en jus d’orange
Pauze met frisdrank en een bittergarnituur
3 gangen diner ( exclusief drankjes)
BOSE geluidssysteem voor uitstekend geluid bij presentaties
Gebruik van beamer en scherm
Gratis WIFI
Flipover met papier en stiften
Gratis parkeren

Vergaderarrangement € 35,50 per persoon ( 8-uurs)*
-

Gebruik plenaire zaal (incl. zaalhuur)
Ontvangst met koffie en Hummelkoek
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater tijdens de vergadering
Schrijfblok met pen
Koekjes en mintjes
Fruit in de vergaderruimte
Broodjes lunch met soep en koffie, thee, melk en jus d’orange
Pauze met frisdrank en een bittergarnituur
BOSE geluidssysteem voor uitstekend geluid bij presentaties
Gebruik van beamer en scherm
Gratis WIFI
Flipover met papier en stiften
Gratis parkeren
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Vergaderarrangement € 27,50 per persoon ( 4-uurs)*
-

Gebruik plenaire zaal (incl. zaalhuur)
Ontvangst met koffie en Hummelkoek
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater tijdens de vergadering
Schrijfblok met pen
Koekjes en mintjes
Fruit in de vergaderruimte
Broodjes lunch met soep naar keuze en koffie, thee, melk en jus d’orange
BOSE geluidssysteem voor uitstekend geluid bij presentaties
Gebruik van beamer en scherm
Gratis WIFI
Flipover met papier en stiften
Gratis parkeren

Vergaderarrangement € 17,50 per persoon ( 4-uurs)*
-

Gebruik plenaire zaal (incl. zaalhuur)
Ontvangst met koffie en Hummelkoek
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater tijdens de vergadering
Schrijfblok met pen
Koekjes en mintjes
Fruit in de vergaderruimte
BOSE geluidssysteem voor uitstekend geluid bij presentaties
Gebruik van beamer en scherm
Gratis WIFI
Flipover met papier en stiften
Gratis parkeren

Uiteraard deelt u zelf uw dag in.
Onze arrangementen zijn tevens uit te bereiden met een overnachting inclusief ontbijt.
Wenst u geen gebruik te maken van onze arrangementen, dan gelden onderstaande losse tarieven
per zaal.

Zaal
Grote zaal
Ronde zaal
Eetzaal 3
Huiskamer
Voorkamer

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
18:00 – 23:00 uur
100
75
50
35
35

08.00 – 17.00 uur
13.00 – 23.00 uur

08.00 – 23.00 uur

175
125
80
60
60

250
175
110
75
75
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Audiovisuele apparatuur
Apparatuur
Flip-over met papier en stiften
Beamer + scherm
Beamer
Scherm

€ 15,00
€ 32,50
€ 25,00
€ 10,00

BOSE geluidssysteem inclusief microfoon
Draadloze handmicrofoon

€ 35,00
€ 15,00

Overige tarieven
Blocnote, pen, mintjes
Kan koffie/thee (ca. 12 kopjes per kan)
Fles bronwater plat/bruis

€ 4,50 p.p.
€ 15,00 p.st.
€ 4,50 p.st.

Tarieven per dag, inclusief BTW
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Patisserie & snacks
Patisserie
Appel-/hazelnootschuimgebak
Appel-/hazelnootschuimgebak met slagroom
Etagère met diverse lekkernijen
Gesorteerd gebak
Petit four
Petit four met logo

€ 3,50
€ 4,€ 4,50 p.p.
€ 3,50
€ 2,75
€ 3,25

Vergaderbreaks
Mini sandwiches
Verse fruitsalade
Mini wrap
Saucijzenbroodje

€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00

Snacks
Portie gemarineerde olijven
Portie kaas jong belegen en oude kaas
Van Bommel bitterballen uit de Achterhoek (6 stuks)
Warm bittergarnituur (10 stuks)
Huisgemaakte gehaktballetjes (6 stuks)

€ 4,25
€ 6,50
€ 5,€ 7,75
€ 4,50

Borrelgarnituur luxe
6 hapjes per persoon
3 x koud bittergarnituur
3 x warm bittergarnituur

€ 7,50 p.p.
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