
Reserveren? Bel met 030 - 256 73 91,
mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op
www.bcn.nl/reserveren voor meer info.

Wanneer u een training organiseert, zoekt u een locatie van 

topkwaliteit. Met alle state-of-the-art techniek, catering, 

bereikbaarheid en parkeergelegenheid die daarbij horen. 

Maar de finishing touch van een perfect verlopen training 

zit ‘m niet alleen in de professionele faciliteiten. 

Het zit hem vooral in de gastgerichtheid en service van

de professionals op die locatie, die de trainers, docenten

en cursisten ontvangen en begeleiden tijdens de training. 

Van die bijzondere combinatie van hospitality en vakman-

schap hebben wij ons specialisme gemaakt. Wij bieden 

de trainingslocaties. Niet omdat we ruimtes aanbieden, 

maar omdat we uw training, vergadering of workshop 

nog effectiever maken. Die verantwoordelijkheid en doel-

gerichtheid is voor ons vanzelfsprekend. Wij maken waar 

wat u belooft aan uw medewerkers, collega's of cursisten.

BCN EINDHOVEN

de trainingslocaties

trainingen   

opleidingen

cursussen

workshops   

vergaderingen 



OFFERTE AANVRAGEN

Bij onze centrale afdeling reserveringen kunt u:

• beschikbaarheid checken voor meerdere locaties,

• direct informatie en offertes aanvragen,

• binnen 2 uur een reactie verwachten.

Onze professionals van de centrale afdeling 

reserveringen adviseren u graag bij het vinden 

van de juiste locatie. Bel met 030 - 256 73 91.

Bereikbaarheid

Eigen vervoer: A2 en A58: volg A50, Afrit 6-Ekkersrijt rij door op 

afslag 7 richting centrum. Volg John F Kennedylaan 7 km. 

Ga rechtdoor op het Kennedyplein. 

NS Station: Eindhoven. BCN Eindhoven bevindt zich schuin tegenover 

de uitgang van het station aan de rechterzijde van de bushaltes.

 Parkeren: Parkeergarage P1 Parking Kennedyplein, Kennedyplein 400.

799 parkeerplaatsen met 4 oplaadpunten, betaald.

BCN EINDHOVEN

Kennedyplein 204 

5611 ZT Eindhoven | Telefoon: 040-214 6060 

eindhoven@bcn.nl | www.bcn.nl

Voor navigatiesysteem parkeergarage P1: Kennedyplein 400.

BCN Eindhoven:

• 23 Modern en stijlvol ingerichte ruimtes

• Trainingsruimtes van 2 tot 140 personen

• Uitstekend bereikbaar met OV en de auto

• Er is ruime parkeergelegenheid

• Op loopafstand van NS station Eindhoven 

• Zeer centraal gesitueerd, directe aansluiting op   

 alle snelwegen rond Eindhoven

• Restaurant voor lunch en diner

BCN arrangementen zijn inclusief:

• Gratis glasvezel internet en Wi-Fi

• Beamer en projectiescherm

• Whiteboard en flip-over

• Geïntegreerd geluidssysteem bij presentaties

• Comfortabele trainingsstoelen (EN 1335)

• Klimaatbeheersingssysteem in iedere zaal

• Separaat geschakelde verlichting voor 

 uitstekend zicht op het scherm 

• Blocnotes, naambordjes, pennen en mints

• In elke zaal staat plat en bruisend water 

• Trainerskit met handige office tools

• Kopieerservice voor trainers en docenten

• Bloemenservice bij examens

• Alle zalen zijn afsluitbaar en verduisterbaar

• Alle zalen hebben daglicht

• Er ligt standaard vers handfruit bij onze receptie 

• Energy Break met gezonde snacks en sappen

Op de etage:

• Sfeervolle Coffee Lounges, ook ideaal 

 te gebruiken als break out ruimte

• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken

• Koekjes- en candybar assortiment

• Gratis Wi-Fi

 Zaaltype m²  Hoogte  U-vorm Carré/blok Cabaret Theater School  Examen Kring Receptie Lunch Diner

 C 35 2,7 m 12 15 18 25 18 9 12 - - -

 D 55 2,7 m 16 20 24 35 18 9 20 - - -

 E 65 2,7 m 20 23 32 60 24 12 24 - - -

 F 180 2,7 m 40 46 90 140 48 50 50 - - -

   Restaurant  200 2,7 m - - - - - - - 245 218 218C
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