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BCN ROTTERDAM
Trainingen - Opleidingen - Cursussen - Workshops - Vergaderingen 

Bent u op zoek naar een locatie voor uw training, opleiding, cursus, receptie, workshop of vergadering?
Business Centre Nederland is de ideale locatie voor al uw zakelijke bijeenkomsten! BCN Rotterdam beschikt over 

31 multifunctionele, modern en stijlvol ingerichte ruimtes en een eigen restaurant voor lunch en diner. 
Alle zalen zijn standaard voorzien van audiovisuele middelen en gratis glasvezel internet. BCN Rotterdam beschikt over 
220 gratis parkeerplaatsen op eigen terrein en biedt een gratis station hopper van en naar station Rotterdam Alexander.

WWW.BCN.NL

BCN
uitgeroepen

tot beste
trainingslocatie

van het
jaar!
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Bereikbaarheid
           
 Eigen vervoer:        
 A20 afrit 16, onderaan afslag rechts 
(vanuit Utrecht) of links (vanuit Den Haag), 
voor BP weer rechts, BCN ligt aan uw 
linkerzijde.

 NS-station: 
 Rotterdam Alexander. 
Loopafstand: 15 minuten, check www.bcn.nl  
voor de gratis BCN station hopper van   
en naar het station.

 Eigen terrein, 220 plaatsen, gratis.

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

 Boardroom 25 2,7 m - 8 - - - - - - - 8

 C 35 2,7 m 12 16 20 27 16 15 15 - - -

 D 50 2,7 m 16 20 32 40 24 18 23 - - -

 E 80 2,7 m 20 28 50 70 32 28 30 100 80 32

 F 115 2,7 m 28 35 80 160 56 40 - 160 80 56

Restaurant 300 2,7 m - - - - - - - 300 200 200

Incl.terras - - - - - - - - - 375 250 250

Capaciteit per zaal

BCN Rotterdam:

	31 Modern en stijlvol ingerichte ruimtes
	Luxe boardrooms voor kleinere groepen
	Vergaderen van 2 tot 160 personen
	Uitstekend bereikbaar met OV en de auto
	Gratis 220 parkeerplaatsen
	Gratis station hopper van en 
  naar het station 
	Restaurant voor lunch en diner met 
 groot terras aan het water
	Volledig ingerichte computerzalen
	Vergaderlocaties in diverse steden

BCN vergaderarrangementen zijn inclusief:
      
	Gratis glasvezel internet en Wi-Fi
	Beamer en projectiescherm             
	Whiteboard en flip-over
	Geïntegreerd geluidssysteem bij presentaties
	Comfortabele vergaderstoelen (EN 1335)
	Klimaatbeheersingssysteem in iedere zaal
	Hoogwaardige verlichting dat zich aanpast
 aan de hoeveelheid daglicht
	Blocnotes, pennen en vergadermints
	Trainerskit met handige office tools
	Kopieerservice voor trainers en docenten

BCN faciliteiten

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: 030 - 256 73 91 of 
mail: reserveringen@bcn.nl

	Naambordjes voor op de tafels
	Alle zalen zijn afsluitbaar en verduisterbaar
	Alle zalen hebben daglicht

Op iedere etage:

 Sfeervolle Coffee Lounges, ook ideaal
 te gebruiken als break out ruimte
Watercoolers
 Onbeperkt koffie, thee en frisdranken
 Koekjes- en candybar assortiment
 Toiletten en garderobe
 Computercorner met gratis Wi-Fi

Zaleninformatie

 U-vorm           Carré     Cabaret  Theater               School            Examen          Kring    Receptie    Diner

BCN Rotterdam
Barbizonlaan 25 
2908 MB Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 727 10 20
inforotterdam@bcn.nl
www.bcn.nl


