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  MAXIMALE CAPACITEIT 

ZAAL Lengte/ 
Breedte 

Oppervlakte U-vorm Carré Theater Cabaret School Clubs 

Loonsewaard 13 x 13m 164m2 35 46 160 100 30 of 60 80 

Loswal 15 x 9 m 132m2 30 36 85 75 23 of 46 60 

Loonsewaard +  ½ 
Loswal 

 218m2 n.v.t. n.v.t. 180 150 75 120 

Loonsewaard + Loswal  296m2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 150 

Krib 8,5 x 7 m 59m2 16 20 42 30 8 of 16 40 

Dijk 10 x 10m 96m2 26 28 60 45 14 of 28 70 

Krib + ½ Dijk  106m2 32 35 70 55 36 60 

Krib + Dijk  155m2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 45 90 

Polderzicht 3,5 x 5 m 17m2 n.v.t. 6 12 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Weidezicht 3,5 x 4 m 14m2 n.v.t. 8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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ZAALOPSTELLINGEN 

 

 

U-vorm Carré Theater Cabaret School Clubs 
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ZAALHUUR   

 1 Dagdeel   2 Dagdelen  3 Dagdelen  
Polderzicht 35,00 60,00 75,00 
Weidezicht 35,00 60,00 75,00 
De Krib 70,00 95,00 115,00 
De Dijk 95,00 120,00 140,00 
De Loswal 95,00 120,00 140,00 
De Loonsewaard 125,00 155,00 180,00 
De Krib + De Dijk 150,00 200,00 230,00 
De Loswal + De Loonsewaard 200,00 250,00 290,00 

 

Dagdelen 

Dagdeel ochtend 7:30 – 12:00 

Dagdeel middag 13:00 – 17:30 

Dagdeel avond  18:30 – 23:00 

VERGADERARRANGEMENTEN 

Vergaderarrangement inclusief:   
Onbeperkt verse koffie, cappuccino, warme chocolade en thee in de koffiecorner    
Onbeperkt stil en bruisend water op kamertemperatuur of koud in de koffiecorner    
Koekjes en mintjes in de koffiecorner    
Gebruik van een flip-over, een meetingbox en een (smart)TV of beamer met scherm 
Wifi, bekabeld internet en gratis parkeren 
Overnachting in een standaard kamer (indien inclusief in het arrangement) 
 
Onderstaande arrangementsprijzen zijn p.p.  
  
2-uurs vergaderarrangement 
    Vergaderarrangement gedurende ½ dagdeel 
 
4-uurs vergaderarrangement 
    Vergaderarrangement gedurende 1 dagdeel 
    Vergaderarrangement gedurende 1 dagdeel met ontbijtbuffet 
    Vergaderarrangement gedurende 1 dagdeel met lunchbuffet 
    Vergaderarrangement gedurende 1 dagdeel met vergadermenu 
 

 5,50 
 
 
 

10,00 
17,50 
21,50 
32,00 

 

8-uurs vergaderarrangement 
    Vergaderarrangement gedurende 2 dagdelen met lunchbuffet 
    Vergaderarrangement gedurende 2 dagdelen met lunchbuffet en diner 
 

  
29,50 
52,50 

 

12-uurs vergaderarrangement 
    Vergaderarrangement gedurende 3 dagdelen met lunchbuffet    
    Drie gangen vergadermenu 
 

 59,50  

24-uurs vergaderarrangement 
    Vergaderarrangement gedurende 3 dagdelen met lunchbuffet 
    Drie gangen vergadermenu 
    Overnachting inclusief ontbijtbuffet 
 

 124,50  
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32-uurs vergaderarrangement  
    Vergaderarrangement gedurende 5 dagdelen 
    Lunchbuffet op beide dagen 
    Drie gangen vergadermenu 
    Overnachting inclusief ontbijtbuffet 
 

 152,50  

    

LUNCH EN DINER 
Lunchbuffet in het restaurant (vanaf 10 personen)   12,50 p.p. 

    Dagsoep in hotpot geserveerd, naar wens aan te vullen met verse ingrediënten 
    Vers afgebakken brood uit eigen oven, waar u zelf het mes in mag zetten 
    Vers afgebakken minibroodjes uit eigen oven  
    Diverse broodsoorten en broodjes 
    Diverse soorten vleeswaren, kaas en zoetwaren 
    Verse fruitsalade 
    Warm gerecht  
    Salade 

Bij minder dan 10 personen wordt het lunchbuffet vervangen door een keuze lunch 

 
Lunch in de zaal 

    

CLASSIC   12,50 p.p. 

    Soep in hotpot 
    Warme snack 
    Assortiment zachte broodjes met vleeswaren en kaas belegd (2 p.p.) 
    Kannen melk, karnemelk en jus d’orange 
 

COMFORT   15,50 p.p. 

    Soep in hotpot 
    Warme snack 
    Oerbrood luxe belegd met bijvoorbeeld carpaccio, zalm, tonijnsalade, gezond, roomkaas  
    (twee sneetjes p.p.) 
    Kannen melk, karnemelk en jus d’orange 
 

Break a day snack vanaf  2,00 p.p. 

Het is altijd prettig om tussendoor even de zaal te verlaten om het hoofd leeg te maken. Wij 
adviseren dan ook om een snack te gebruiken in de bar of op het terras. Een heerlijke oplader 
om daarna weer fris verder te kunnen. 
Keuze uit: Gezonde snack, warme bittergarnituur, saucijzenbroodjes, kaasbroodjes, 
worstenbroodjes, minipizza’s, kaas/worst plankje. 
 

Driegangen vergadermenu   23,00 p.p. 

Onze keukenbrigade stelt met passie een driegangendiner voor u samen. Het voorgerecht en 
nagerecht is voor iedereen gelijk en bij het hoofdgerecht hebben uw deelnemers de keuze 
tussen vlees en vis. Natuurlijk kunnen wij (indien vooraf bekend) rekening houden met 
vegetarische deelnemers en allergiën. De deelnemers kunnen middels een lijst in de zaal hun 
keuze vooraf bekend maken zodat wij het diner snel kunnen serveren. 
 
In plaats van het driegangen vergadermenu kunt u ook a la carte dineren, een buffet gebruiken 
(vanaf 25 personen) of zelf een keuzediner samenstellen. De prijs van het arrangement zal dan 
wijzigen. 
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 UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 
Fles (koolzuurhoudend) mineraalwater            1 liter  4,80 p.s. 
Gekoelde flesjes frisdrank vanaf  2,40 p.s. 
Gesorteerd gebak   3,00 p.p. 
Muffins    1,50 p.p. 
Medium moorkoppen (poedersuiker, banaan, chocolade)   1,50 p.p. 
Huisgemaakte soep vanaf  4,75 p.p. 
Witte en tarwebroodjes ham of kaas   2,00 p.s. 
Rijkelijk belegde luxe zachte broodjes   2,50 p.s. 
Rijkelijk belegde luxe harde broodjes   3,75 p.s. 
Broodjes kroket of frikadel   3,00 p.s. 
Driegangen keuzediner vanaf  23,00 p.p. 
Hotelovernachting vanaf  40,00 p.p. 
Ontbijtbuffet   10,00 p.p. 
Fruitmand   7,50 p.s. 
Handfruit   1,50 p.s. 
Bittergarnituur (10 stuks)   6,00  
Salade (rundvlees, zalm of kip)   2,50 p.p. 
Chocoladereep (Mars, Snicker, Twix)   1,00 p.s. 
Keuzelunch (tot 15 personen) de deelnemers kunnen kiezen 
uit: 

  12,50 p.p. 

• Broodje kroket en een tosti ham/kaas 

• Toast Niftriks Meisje (met gebakken champignons, ui, spek, tomaat en kaas) 

• Uitsmijter met ham, kaas of spek 

• Salade Hoogeerd (rijkelijk gegarneerde rundvleessalade met een sneetje brood) 

• Tonijnsalade (geserveerd met stokbrood) 
Deze keuzelunch is inclusief dagsoep, melk, karnemelk en jus d’orange 

Overige dinch-, lunch- of dinerbuffetten (vanaf 15 personen) 
Op aanvraag is hierover meer informatie beschikbaar 

vanaf  12,50 p.p. 

Ontspannende workshops, thema-diners, ed  Op aanvraag 
     
Extra flipover   15,00 p.s. 
Whiteboard   12,50 p.s. 
Draadloze microfoon   25,00 p.s. 
DVD-speler   15,00 p.s. 
Podium  per blok   5,00  
Kopiëren of printen zwart-wit  0,25 p.s. 
 kleur  0,50 p.s. 
Schrijfblok, pen en naamkaartje   2,00 p.p. 
Overige apparatuur    Op aanvraag 
 
Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s. 
 

    

 Verder biedt Hoogeerd u:  
• Hotelkamers voorzien van douche, toilet, telefoon, televisie, gratis wifi, waaronder kamers 

met bubbelbad, uitzicht over de Maas, balkon en / of airconditioning.  

• Afgesloten binnentuin onder andere ideaal voor pauzes en brainstormsessies.  

• Uniek en rustig gelegen aan rivier de Maas. 

• Een sfeervol á la carte restaurant met een uitgebreide lunch- en dinerkaart met uitzicht over 
de Maas. 

• Een gezellige bar om te borrelen of te ontspannen door het spelen van een partijtje biljart of 
darts.  

• Zeer goede bereikbaarheid via de snelwegen A50, A73 en A326. 

• Ruime gratis parkeerplaats. 

• Sfeervolle zalen voor (personeels)feesten, vergaderingen en overige bijeenkomsten tot 175 
personen.  
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ANNULERINGSVOORWAARDEN 
• Tot 24 uur voor aanvang van uw bijeenkomst kunt u tot maximaal 10% van het 

gereserveerde aantal personen annuleren. Mochten wij geen wijzigingen in aantallen 

ontvangen, dan zal minimaal het aantal gereserveerde personen aan u doorberekend 

worden. Wijzigingen en/of annuleringen ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail van 

u.  

• Bij een reserveringswaarde van €500,00 en hoger vragen wij een aanbetaling van 50% die 

uiterlijk een week voor aanvang van uw bijeenkomst moet zijn bijgeschreven op 

NL38RABO0121525627 o.v.v. bedrijfsnaam en datum van bijeenkomst.  

• Bij annulering binnen 7 dagen voor de uitvoerdatum brengen wij u 20% van het geoffreerde 

bedrag in rekening. 

• Bij annulering binnen 5 dagen voor de uitvoerdatum brengen wij u 40% van het geoffreerde 

bedrag in rekening. 

• Bij annulering binnen 2 dagen voor de uitvoerdatum brengen wij u 50% van het geoffreerde 

bedrag in rekening.  

• In geval van no-show bent u in alle gevallen verplicht het geoffreerde bedrag te betalen.  

• Na definitieve goedkeuring kan het door u gereserveerde vergaderarrangement bij 

overmacht tot 7 dagen voor de uitvoerdatum kosteloos worden geannuleerd. Met 

uitzondering van offertekosten à €50,00 en reeds gemaakte reserveringen bij 

toeleveranciers.  

Aansprakelijkheid:  

Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering 

onzerzijds. Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd is niet aansprakelijk voor schade of absentie ten 

gevolge van deelname aan activiteiten bij Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd. Alle geleverde 

materialen blijven eigendom van Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd.  

 
 


