Arrangementen bij Centrum Groei vzw.
Micro capaciteit met Macro gezelligheid

Met onze 5 vergadermogelijkheden ( 2 tot 40 p) én onze uitzonderlijke ligging, is
Centrum GROEI vzw de uitgelezen locatie voor uw activiteiten en wensen.
Goede bereikbaarheid (tussen Brugge en Oostende – afrit Jabbeke)
Gelegen in het Natuurreservaat “de Hoge Dijken”
Vrij toegankelijk en gratis parking.
Bushalte op 500m. Buslijn 54 of 22.
Arrangementen per persoon zodat u nooit teveel betaalt.
Uw vergaderruimte kan naar keuze worden opgesteld en is standaard voorzien van
stoelen, tafels, pen, papier en water voor alle deelnemers.
Gratis WIFI.
Centrum Groei vzw garandeert een hartelijke onthaal van uw genodigden.
Secretariaatsondersteuning zoals print & scan-service.
Vrij gebruik van alle faciliteiten waaronder de bibliotheek en de spellenkast.

Ruimtes

Het Salon:
Geschikt voor workshops / lezingen 8 tot 10 personen.
Casual vergaderen bij de kachel.
De Notelaar:
Individuele therapie of gespreksruimte.
Eén op één gesprekken en onderhandelingen in alle discretie.
De Tuin:

Geldig gedurende 2019

Arrangementen bij Centrum Groei vzw.

Op het gelijkvloers beschikken wij over volgende plaatsen:

1

Kan gebruikt worden voor alle doeleinden waaronder feesten, tuinactiviteiten,
educatieve programma’s.
Op de verdieping beschikken wij over volgende plaatsen:
De Beuk:

Meteen de grootste ruimte van het Centrum GROEI vzw. Open tot in de nok met
een mooi gebinte.
Deze polyvalente ruimte kan gebruikt worden voor lezingen (tot 40 p) vergaderingen
in schoolvorm (tot 14 p). Ook is deze ruimte uitermate geschikt voor interactieve
workshops.
De Berk:

De Berk brengt rust door het sierlijke metselwerk.
Ook open tot in de nok, luchtig en rustig, biedt deze multifunctionele ruimte plaats
aan eender welke opstelling. Uitermate geschikt voor een kleine groep (tot 10
personen) zoals een bestuursvergadering, managementbesprekingen enz.

Arrangementen
De arrangementen van Centrum GROEI vzw zijn steeds per persoon en kunnen zo
gekoppeld worden aan de zaal of activiteit van uw keuze. Zo bent u steeds zeker dat
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u enkel het arrangement, de zaal en de benodigdheden betaalt waar u voor kiest. .
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Dag arrangementen:
“GROEI” met warme lunch: 49€ per persoon.

Welkomstkoffie
Koffiepauze voor- en namiddag (koffie, thee, water, fruitsap, zoete zonde, beperkte
fruitmand)
Dagverse soep
Quiche Lorraine
Vers fruit
Of
Halve kip met krielaardappeltjes
en een gevarieerde slaatje
**
Mineraalwater & Koffie

Wifi, Pen, papier, muntjes, water tijdens de vergadering.

“COMFORT” met snack & fruit: 39€ per persoon.

Welkomstkoffie
Koffiepauze voor- en namiddag (koffie, thee, water, fruitsap, zoete zonde, beperkte

(Veggie) Croque met een Slaatje
Een stuk fruit
Mineraalwater & Koffie

Wifi, Pen, papier, muntjes, water tijdens de vergadering.
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fruitmand)
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“EASY” met soep & brood: 27€ per persoon.

Welkomstkoffie
Koffiepauze voor- en namiddag (koffie, thee, water, koekjes)
Dagverse soep
Met brood & BIO karneboter

Wifi, Pen, papier, muntjes, water tijdens de vergadering.

Dagdeel arrangementen:
“GROEI”
Welkomstkoffie met mini ontbijtkoekjes (3st pp)
Koffiepauze (koffie, thee, water, fruitsap, zoete zonde, beperkte fruitmand)
Wifi, Pen, papier, muntjes, water tijdens de vergadering.

24€ per persoon.

Welkomstkoffie
Koffiepauze (koffie, thee, water, fruitsap, zoete zonde, beperkte fruitmand)
Wifi, Pen, papier, muntjes, water tijdens de vergadering.

22€ per persoon.
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“COMFORT”
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“EASY”
Welkomstkoffie
Koffiepauze voor- en namiddag (koffie, thee, water, koekjes)
Wifi, Pen, papier, muntjes, water tijdens de vergadering.

18€ per persoon.

“BASIC”
Koffie , Thee, karaf plat water
8€ per persoon.

Ontbijt arrangementen
“HAPPY”
Koffie, 1 glas fruitsap , ¼ stokbrood, sneetjes kaas ,boter, confituur, kommetje met yoghurt
en vers fruit.
7,5€ per persoon.

“PLENTY”
Koffie, 1 glas fruitsap, ¼ stokbrood, sneetjes kaas, boter, confituur, croissant, toast met
bacon en roerei
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12,5€ per persoon.
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Barbecue:
Winter of Zomer, het is altijd weer voor een Barbecue.
Laten doen?
Dit doen wij ii samenspraak met een traiteur die een offerte maakt aan de
hand van uw wensen.
Zelf doen?
Er is een barbecue beschikbaar indien u zelf wenst te bakken. Alle
ingrediënten worden dan in samenspraak voorzien. Ook hiervoor wordt een
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aparte offerte gemaakt.
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Huurprijzen Ruimtes:
Beschikbare ruimtes:

•
•
•
•

Beuk: schoolstijl max 14 pers.
Berk: vergadering max 10 pers.
Salon: vergadering max 10 pers.
Volledig centrum in overleg

Voor een vlotte planning worden volgende tijdsblokken voorzien:

•
•
•

08u30 – 12u30
13u00 - 17u00
17u30 – 21u30

Zaalhuur wordt gerekend als volgt:

•
•
•

50€ voor één tijdsblok
90€ voor twee opeenvolgende blokken
130€ voor drie opeenvolgende blokken

Meer mogelijkheden & diensten
Uitbreiding op de lunch
o 2 glazen bier of wijn

8€ pp.

o Potje ijs (Vanille-Aardbei- Chocolade)

2€ pp

•

Extra fruit bij koffiepauzes

2€ pp

•

Barbecue & benodigdheden

volgens offerte

•

Beamer en Scherm

25€.

•

Flipover & Whiteboard

10€

•

Bistro Tafels met lichtblauwe rok

10€/stuk

•

Massagetafels (max 6)

15€p/stuk

•

Yoga matjes (max 12)

5€p/stuk

•

Yoga Kussens (max 10)

5€/stuk

•

Workshop op maat (1u)

40€

Hebt u andere wensen of vragen dan zoeken wij graag samen met u de best
passende oplossing.
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•
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Eerlijke afspraken:
•

Het voorschot ontvangt u via een pro-forma factuur.

•

Alle diensten en faciliteiten worden voor u vastgelegd zodra 15% voorschot is
ontvangen op de geboekte diensten.

•

Het voorschot voor de zaal bedraagt de helft van de zaalhuur met een
minimum van 50€.

•

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren en kan kosteloos tot 30 dagen voor
de gereserveerde datum. Nadien is het voorschot op de zaalhuur niet meer
terug vorderbaar.

•

De aantallen voor catering, materiaal en activiteiten worden uiterlijk 5
werkdagen voor de gereserveerde datum vastgelegd.

Arrangementen bij Centrum Groei vzw.

Persoonlijke notities:
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