
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 

trainingen   

opleidingen

cursussen

workshops   

vergaderingen 

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 UTRECHT

Bereikbaarheid

Eigen vervoer: A27/A28, afslag Rijnsweerd. 

Bij het verkeerslicht rechts daarna weer rechts. Einde van de weg 

rechts, na viaduct 2e verkeerslicht links.

NS-station: Utrecht CS. Buslijn 28 halte Rijnsweerd-Zuid (Daltonlaan).

GRATIS parkeergelegenheid vindt u op de ruime locaties P1 en P2.

BCN UTRECHT

Daltonlaan 100

3584 BJ Utrecht | Telefoon: 030 - 256 73 90 

info@bcn.nl | www.bcn.nl

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


