
 
 

 
 
Alle vergaderarrangementen zijn naar wens aan te passen. 
 

4-uurs vergaderarrangementen (1 dagdeel) 
Vergaderarrangement “silver” 

□ 1 dagdeel zaal 
□ Ontvangst met een gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 

14,25 per persoon. Bij meer dan 20 personen 12,60 per persoon. 
 
Vergaderarrangement “gold” 

□ 1 dagdeel zaal 
□ Ontvangst met een gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ Onbeperkt frisdrank uit de bar van de Beemsterzaal. 

19,50 per persoon. Bij meer dan 20 personen 18,90 per persoon. 
 
Vergaderarrangement “platina” 

□ 1 middag zaal 
□ Ontvangst met lunchbuffet “Jonckheeren” 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 

25,75 per persoon. Bij meer dan 20 personen 23,60 per persoon. 
 
Vergaderarrangement “titanium” 

□ 1 dagdeel zaal 
□ Ontvangst met een gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ Lunchbuffet “Jonckheeren”  

27,25 per persoon. Bij meer dan 20 personen 25,70 per persoon. 
 
Vergaderarrangement “diamant” 

□ 1 middag zaal 
□ Ontvangst met gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ Diner in het restaurant met keuze uit de dagspecialiteit vis of vlees 

27,30 per persoon. Bij meer dan 20 personen 25,70 per persoon. 
 

8-uurs vergaderarrangementen (2 dagdelen) 
Vergaderarrangement “silver” 

□ 2 dagdelen zaal 
□ Ontvangst met een gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ Lunchbuffet “Jonckheeren”  

31,50 per persoon. Bij meer dan 10 personen 29,00 per persoon. 
 
Vergaderarrangement “gold” 

□ 2 dagdelen zaal 
□ Ontvangst met een gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ Onbeperkt frisdrank uit de bar van de Beemsterzaal. 
□ Lunchbuffet “Jonckheeren” in de vergaderzaal of in het restaurant 
□ Warme snack in de namiddag om (bijvoorbeeld) 15.30 uur 

37,00 per persoon. Bij meer dan 10 personen 35,25 per persoon. 



 
 

12-uurs vergaderarrangement (3 dagdelen) 
Vergaderarrangement “silver” 

□ 3 dagdelen zaal 
□ Ontvangst met een gevulde koek van de warme bakker 
□ Onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ Onbeperkt frisdrank uit de bar van de Beemsterzaal. 
□ Lunchbuffet “Jonckheeren” in de vergaderzaal of in het restaurant 
□ Diner in het restaurant met keuze uit de dagspecialiteit vis of vlees 

55,50 per persoon 
 

2 daagse vergaderarrangementen  
Vergaderarrangement “silver” 

□ 2 dagen zaal 
□ 2 dagen ontvangst met een luxe koek van de warme bakker 
□ 2 dagen onbeperkt koffie, thee, ijswater en mints 
□ 2 dagen onbeperkt frisdrank uit de bar van de Beemsterzaal. 
□ 2 dagen Lunchbuffet “Jonckheeren” in de vergaderzaal of in het restaurant  
□ 2 dagen een warme snack in de namiddag  
□ Op de eerste avond een 3 gangen meerkeuze diner in het restaurant  
□ Een overnachting in Hotel Beemster inclusief uitgebreid ontbijt   

175,- in het hoogseizoen 
165,- in het laagseizoen 
 
 
 
Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw. 
Alle arrangementen zijn naar wens te combineren of aan te passen.  
 
 

 
 


