
  12-uurs arrangement met lunchbuffet 

•  Gebruik van de trainingszaal voor drie dagdelen

•  Audiovisuele middelen (beamer, geluid en 

 projectiescherm)

•  Flip-over, papier en stiften

•  Blocnotes, pennen en vergadermints

•  Gratis gebruik van glasvezel internet

•  Onbeperkt verse warme dranken, frisdranken en 

  lekkernijen in de Coffee Lounge 

•  In elke zaal staat plat en bruisend water

•  Uitgebreid lunchbuffet in het sfeervolle restaurant 

•  Warme snack

•  3-gangenmenu van de chef 

4-uurs ochtend- of middagarrangement                • 

Gebruik van de trainingszaal voor een dagdeel

•  Audiovisuele middelen (beamer, geluid en 

 projectiescherm)

•  Flip-over, papier en stiften

•  Blocnotes, pennen en vergadermints

•  Gratis gebruik van glasvezel internet

•  Onbeperkt verse warme dranken, frisdranken en  

 lekkernijen in de Coffee Lounge 

•  In elke zaal staat plat en bruisend water

•  Eventueel met uitgebreid lunchbuffet in het 

 sfeervolle restaurant

8-uurs arrangement met lunchbuffet  

•  Gebruik van de trainingszaal voor twee dagdelen

•  Audiovisuele middelen (beamer, geluid en 

 projectiescherm)

•  Flip-over, papier en stiften

•  Blocnotes, pennen en vergadermints

•  Gratis gebruik van glasvezel internet

•  Onbeperkt verse warme dranken, frisdranken en  

 lekkernijen in de Coffee Lounge 

•  In elke zaal staat plat en bruisend water

•  Uitgebreid lunchbuffet in het 

 sfeervolle restaurant 

Bij het middag-avond 8-uurs arrangement wordt 

het lunchbuffet vervangen door een broodjesbuffet 

incl. warme snack en kopje soep, of een dagschotel

de trainingslocaties

ARRANGEMENTEN BIJ BCN ROTTERDAM

trainingen   

opleidingen

cursussen

workshops   

vergaderingen 

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.

BCN ROTTERDAM

Barbizonlaan 25 

2908 MB Capelle a/d IJssel | Telefoon: 010 - 727 10 20 

inforotterdam@bcn.nl | www.bcn.nl

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 5 personen. Prijzen zijn inclusief btw (zaalhuur is vrijgesteld van btw)


