
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

ARRANGEMENTEN BIJ BCN EINDHOVEN

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

de trainingslocaties


