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BCN ICT CENTRE
Trainingen - Opleidingen - Cursussen - Workshops - Vergaderingen 

Bent u op zoek naar een locatie voor uw Adobe, Sharepoint, MOC of Office training? Business Centre Nederland biedt u in 
diverse steden de mogelijkheid om computerzalen te huren volledig ingericht met vaste pc’s. De pc’s zijn voorzien van 

Office programma’s zoals Word en Excel en zijn voorzien van gratis glasvezel internet. 
Voor grotere groepen beschikt BCN over voldoende aansluitingen om trainingen via laptops te verzorgen, ideaal voor digitale 
examens! De BCN ICT Centres zijn centraal gelegen en zowel met de auto als het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.
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Zaalhuur BCN ICT Centre 
Business Centre Nederland biedt u in diverse steden de mogelijkheid om computerzalen te huren volledig ingericht met vaste pc’s.
Alle computerzalen hebben een vaste opstelling waarbij de pc’s aan de wandzijde geplaatst staan met een klassikale blokvorm 
in het midden van de zaal. 

De pc’s zijn voorzien van Office programma’s zoals Word en Excel en voorzien van glasvezel internet. 
De volgende type trainingen kunnen in BCN ICT Centre verzorgd worden:

 • Office trainingen versie 2003-2007-2010-2013
 • MOC trainingen
 • Adobe trainingen
 • Sharepoint trainingen

De taal van de Office versies is Nederlands, via de taalinstellingen binnen Office kan dit naar het Engels gewisseld worden. Op de docentenplek 
draait virtueel een exchange server zodat u via outlook kunt mailen. Alle overige programma’s worden op maat voor u geïnstalleerd.

Zaalhuur computerzalen    

          
 

Installatiekosten
Wilt u specifieke programma’s of images geïnstalleerd hebben, dan berekenen wij installatiekosten à € 60,00 per uur. In de zaalhuur is 
één uur installatiekosten als service inbegrepen; extra uren geschiedt op basis van nacalculatie tegen bovengenoemd installatietarief.  

Reserveringstraject
Business Centre Nederland heeft speciaal voor computeropleiders een individueel reserveringstraject. 
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste zaal, het juiste type computer en een succesvol installatietraject worden gewaarborgd. 

In de zaalhuur inbegrepen 
• Audiovisuele middelen (beamer, geluid en projectiescherm)
• Whiteboard en stiften
• Blocnotes, pennen en vergadermints
• Gratis gebruik van glasvezel internet
• Water in de vergaderzaal
• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken met lekkernijen in de Coffee Lounge
• Pc’s voorzien van Office Programma’s    

De zaalhuur is exclusief het lunchbuffet

Uw zaalhuur is per verhuurde computerruimte, exclusief het lunchbuffet.
Prijzen zijn inclusief btw (zaalhuur is vrijgesteld van btw) en geldig t/m 30 juni 2017.
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BCN ICT Centre  Amsterdam Arena  Amsterdam 12             € 680,00     

BCN ICT Centre Utrecht   Utrecht  12             € 680,00       

BCN ICT Centre Rotterdam  Rotterdam 12             € 450,00

Locatie             Plaats                       Zaalhuur         Capaciteit*
         excl. docent/trainer

** BCN beschikt tevens over 
voldoende aansluitingen 
om trainingen via laptops
te verzorgen. 
Ideaal voor grotere 
groepen, vraag naar 
de mogelijkheden!


