
 

WELKOM 
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen. 
Bij eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

 

Vergader arrangementen 
Onderstaand vindt u een aantal arrangementsvoorstellen voor vergaderingen. 
Graag stellen wij samen met u, geheel naar uw wensen een volledig programma samen.  
De prijzen van de onderstaande arrangementen zijn geldig vanaf 18 personen.  
Bij groepen kleiner dan 18 personen rekenen wij een toeslag van 3,50 p.p. op de arrangementsprijs   

 
Vergader arrangement A      
• Filterkoffie en thee   
• Karaffen water 
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes 
 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

1 dagdeel 16,- 14,70 

2 dagdelen  22,- 20,20 

 
Vergader arrangement B      
• Filterkoffie en thee  
• Karaffen water 
• Assortiment kleine flesjes frisdranken 
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes 
 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

1 dagdeel 19,- 17,45 

2 dagdelen  25,- 22,95 

 
Vergader arrangement “Compleet”     
• Filterkoffie en thee 
• Karaffen water 
• Assortiment kleine flesjes frisdranken 
• Assortiment roomboterkoekjes en mintjes 
• Lunch: Tomaten- paprikasoep, mini omelet carpaccio  
en een desemsandwich met een ambachtelijke kroket.  
Geserveerd met een glas verse melk of een glas verse jus d’orange 
(Vanaf 18 personen wordt de lunch geserveerd in buffetvorm)  
 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Gehele dag  45,- 41,30 

     
Apparatuur  
  

Apparatuur Prijs INCL.BTW  Prijs EXCL. BTW  

Beamer  50,- 41,35 

Flip-over  22,50 18,60 

Projectiescherm  22,50 18,60 

Smart-tv (55 inch) - - 

 



 

Lunch  
Geniet halverwege de middag van een lunch.  
Ook zijn er diverse zoete en hartige snacks te bestellen als aanvulling op de vergaderarrangementen. 
(Minder dan 18 personen? Dan wordt de lunch op tafel geserveerd) 
 
Op pagina 3 van dit document is de lijst met uitbreidingen terug te vinden.  
 

 
 
Lunchbuffet A  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd met “eenvoudig” broodbeleg (50% garnituur) 

• Vegetarische wrap | ½ p.p.  

• Zoet 

• Handfruit  

• Melk en vruchtensappen  

 
Lunch A Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 16,- 14,70 

 
Lunchbuffet B  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd met 50% “eenvoudig” beleg en 50% “luxe” beleg. (100% garnituur)  

• Brioche broodje met vegetarisch beleg 

• Zoet 

• Handfruit  

• Melk en vruchtensappen  

 
Lunch B Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 17,50 16,05 

 
Lunchbuffet Deluxe  

• Kopje soep (wisselend per seizoen)  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd met “luxe” beleg. (100% garnituur)  

• Huisgemaakte quiche 

• Salade  

• Frisse fruitsalade  

• Melk, vruchtensappen, plat- en bruisend water  
 

Lunch Deluxe Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 19,50 17,90 

 

 



 

Lunchbuffet “De Raedtskelder”  

• Kopje soep (wisselend per seizoen)  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd  met “luxe” beleg. (100% garnituur)  

• Zacht broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd | 1 p.p.  

• Salade  

• Frisse fruitsalade 

• Koffie, thee, melk, vruchtensappen, plat- en bruisend water  
 

Lunch De 

Raedtskelder  

Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 22,50 20,65 

 
Broodbeleg: 
“Eenvoudig” beleg zoals:  
Ham, fricandeau, kipfilet, jonge kaas en oude kaas.  
“Luxe” beleg zoals:  
Brie, carpaccio, diverse broodsalades zoals eiersalade en tonijnsalade, Mozzarella en Serranoham. 
 

Uitbreidingen 

Bovenstaande arrangementen kunt uitbreiden met de volgende onderdelen.   
De meest voorkomende onderdelen staan hieronder uitgeschreven, 
maar vraag gerust naar de verdere mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 

 
 Prijs INCL. 

BTW p.p.  

Prijs EXCL. 

BTW p.p.  

Dranken   

Frisdrank | Vanaf p.s. 2,60 2,30 

Cappuccino, koffie verkeerd en Latte Macchiato  | Vanaf p.s. 2,60 2,30 

Toevoegingen | Hartig    

Broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd  3,50 3,20 

Kop soep | Kleine portie  3,50 3,20 

Kop soep | Grote portie  4,80 4,40 

Quiche | Eenpersoons portie  5,- 4,60 

Toevoegingen | Zoet     

Brownie of Blondie 2.75 2,55 

Croissant 2,25 2,05 

Cutie Pie | Huisgemaakt eenpersoonstaartje 3,75 3,45 

Fruitsalade   3,50 3,20 

 
Soepen 
- Italiaanse tomatensoep met room 
- Oosterse runderbouillon met bief 
- Courgette-komkommersoep met Julienne gesneden groenten 
 
Cutie Pie  
- Appeltaartje - Carrotcake – Cheesecake – Chocoladetaartjes  
 
 



 

Borrelen  
Sluit het programma af met een gezellig borrel.  

 
Borrel arrangement A 

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice  

• 2 warme hapjes per persoon  
 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

1 uur 14,50 12,90 

1,5 uur  17,50 15,55 

2 uur  20,50 17,80 

 
Borrel arrangement B  

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice  

• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon  
 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

1 uur 16,- 14,20 

1,5 uur  19,- 16,90 

2 uur  22,-  19,55 

          
Borrel arrangement C  

• Start borrel met een glas Cava  

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice  

• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon  

• 1 broodje mini hamburger of mini broodje bitterbal   
 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

2 uur 24,- 21,35 

2,5 uur   27,- 24,- 

3 uur  30,-  26,70 

 

Zaalhuur 

Voor het afhuren van onze locatie berekenen wij per arrangement de zaalhuur. 
Het combineren van verschillende dagdelen brengt een korting v/d zaalhuur met zich mee.   
De zaalhuur is gebaseerd op het gebruik van de ruimte met een opstelling naar uw keuze.  
 
De tijdsbestekken zijn als volgt: 

- Ochtend  Tussen 08.00-12.00 uur 

- Middag  Tussen 12.00-17.00 uur 
 

Plaatst u een boeking op maandag, dinsdag of op woensdag?  
Dan ontvangt u een korting van 25% op de zaalhuur.  
 

Maandag t/m vrijdag  Prijs INCL.BTW  Prijs EXCL. BTW  

Ochtend 100,- 68,30 

Middag  150,- 124,- 

 
 
 
 



 

Faciliteiten  
Aanwezige faciliteiten 
Onderstaande faciliteiten zijn aanwezig in de Raedtskelder: 
- Airconditioning 
- Geluidsinstallatie geschikt voor het afspelen van achtergrondmuziek 
- Lift die te bereiken is via de zij-ingang | Groenmarkt 32 
- Mindervalide toilet  
- Smart-tv met een afmeting van 55 inch | Uw laptop kunt u via een HDMI-kabel aansluiten 
- Wifi  
 
Opstellingen 
De Raedtskelder beschikt over één zaal. In deze zaal zijn de volgende opstellingen mogelijk: 

- Blokvorm  max.   16 personen 

- U- vorm    max.   24 personen 

- Carre    max.   17 personen 

- Theater opstelling max.   60 personen 

- Cabaret   max.   24 personen 

- Plenair   max.   60 personen 

- Staand event  max. 125 personen 
 

 
 

Mocht u zelf een andere opstelling tijdens de vergadering wensen  
(anders dan de bovenstaande opstellingen) dan kunt u dit aangeven.  
De opstelling gaat altijd in overleg met ons team. Niet iedere opstelling is mogelijk i.v.m. de verschillende 
maten van de tafels, de ruimte tussen de tafels en de pilaren die in de ruimte staan.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact 
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen. 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
Wilt u een offerte ontvangen? Graag maken wij een offerte op maat voor u.  
 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b5285644f1445757fae8be025816f2b07209aff8111628cd86ed8789970e3419JmltdHM9MTY1NjM1Mzk3MSZpZ3VpZD1kNTlkMDFjMC1jYjRmLTQwYjgtYWQ2ZS1hZDA5OTBkZmUzNWQmaW5zaWQ9NTIxMQ&ptn=3&fclid=aff3c8b1-f645-11ec-8888-fa34553aaf6f&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYWlyY29zaG9wLm5sL2FpcmNvbmRpdGlvbmluZy8&ntb=1

