WELKOM
in het BOVAGhuis

Voor uw volgende event, congres of vergadering

WAAROM HET
BOVAGHUIS?
Vergaderen in het BOVAGhuis in Bunnik (Utrecht) is
vergaderen op een centrale locatie in Nederland. Het
verenigingsgebouw ligt aan de A12 tussen Arnhem en
Den Haag en is ook vanuit Rotterdam goed bereikbaar.
Bunnik is met het OV uitstekend bereikbaar, op slechts 2
minuten loopafstand vindt u de dichtstbijzijnde bushaltes.
Het BOVAGhuis heeft eigen parkeergelegenheid en is
als locatie zeer ﬂexibel: u kunt terecht voor een
kleine besloten vergadering of juist een groot
congres waarbij het ruime atrium als feestof presentatieruimte kan dienen.
Ook alles daartussen is mogelijk.

ZALENHUUR
BOVAG Vergadercentrum
Prijzen voor gebruik van de zalen in het
vergadercentrum vindt u hieronder:
Zaalhuur tot 250 personen
e 1.005,00
Zaalhuur tot 100 personen
e 710,00
Zaalhuur tot 50 personen
e 473,00
Zaalhuur tot 30 personen
e 364,00
Zaalhuur tot 20 personen
e 332,00
Zaalhuur tot 16 personen
e 315,00
Zaalhuur tot 14 personen
e 278,00
Zaalhuur tot 10 personen
e 230,00
Zaalhuur tot 8 personen
e 187,00
Zaalhuur tot 6 personen
e 151,00
			
Goede koffie, heerlijke thee en fris water zijn een must tijdens vergaderingen! Deze bieden wij u dan
ook graag gratis aan bij zalen tot 20 personen, evenals de audiovisuele voorzieningen (LED-scherm).
In het auditorium zijn de volgende audiovisuele voorzieningen inbegrepen: beamer, scherm,
VGA- en HDMI-aansluiting, geluid en in verschillende zalen microfoons. Koffie en thee is niet
inbegrepen in de zaalhuurprijs van het auditorium. De kosten voor onbeperkt koffie, thee en
water zijn per dagdeel per persoon e 4,25.
Bent u BOVAG-lid of gelieerd aan BOVAG, vraag ons naar de speciale tarieven.
* Alle prijzen zijn exclusief btw en per dagdeel van 4 uur.
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BOVAG Vergadercentrum
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ATRIUM
In het veelzijdige atrium van het BOVAGhuis vindt u de koffie- en theevoorzieningen voor
het vergadercentrum, heerlijke Bacchi bonenkoffie uit state-of-the-art WMF-machines.
U kunt hier werken, collega’s ontmoeten, lunchen, ontbijten, borrelen, dineren of gewoon
een kopje koffie drinken. Kijk voor zaalhuurprijzen en cateringmogelijkheden op onze
menukaart op www.bovag.nl/vergaderen.

VERGADERZALEN
TOT 20 PERSONEN
Onze vergaderzalen zijn geschikt voor 6 tot 20 personen. Ze zijn comfortabel, zakelijk en
stijlvol ingericht. Er is een beamer aanwezig en de zalen zijn verder van alle gemakken
voorzien. Uiteraard bieden we de mogelijkheid voor alle gangbare vergaderopstellingen.
Kijk voor zaalhuurprijzen en cateringmogelijkheden op onze menukaart op
www.bovag.nl/vergaderen.
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HISTORISCH CAFÉ
NOORD-BRABANT
Op deze plek wordt de historie van BOVAG verzameld. Het is de aangewezen ruimte als u
iets te vieren hebt of voor een informele borrel bijvoorbeeld na aﬂoop van uw vergadering.
Wij schenken hier fris, bier en wijn en serveren verschillende borrelhappen.
Vraag ons naar de menukaart voor alle mogelijkheden.

AUDITORIUM 1
In Auditorium 1 (zaal 0.30) zijn verschillende opstellingen mogelijk.
De maximale capaciteit in theateropstelling is 100 personen.
Deze zaal kan worden samengevoegd met Auditorium 2 en 3,
waardoor een zaal voor 250 personen (theater) ontstaat. Onze
Auditorium-zalen zijn standaard voorzien van een beamer, scherm,
geluidsinstallatie en microfoons.
De verlichting is geheel naar wens te
dimmen of te versterken.
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AUDITORIUM 2
In Auditorium 2 (zaal 0.31) zijn verschillende opstellingen mogelijk.
De maximale capaciteit in theateropstelling is 60 personen.
Deze zaal kan worden samengevoegd met Auditorium 1 en 3,
waardoor een zaal voor 250 personen (theater) ontstaat. Onze
Auditorium-zalen zijn standaard voorzien van een beamer, scherm,
geluidsinstallatie en microfoons.
De verlichting is geheel naar wens te
dimmen of te versterken.
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AUDITORIUM 3
In Auditorium 3 (zaal 0.32) zijn verschillende opstellingen mogelijk.
De maximale capaciteit in theateropstelling is 30 personen.
Deze zaal kan worden samengevoegd met Auditorium 1 en 2,
waardoor een zaal voor 250 personen (theater) ontstaat. Onze
Auditorium-zalen zijn standaard voorzien van een beamer, scherm,
geluidsinstallatie en microfoons.
De verlichting is geheel naar wens
te dimmen of te versterken.
Kijk voor zaalhuurprijzen en
cateringmogelijkheden
op onze menukaart.
Direct reserveren?
Dat kan
op www.bovag.
nl/vergaderen.
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TERRAS
Bij mooi weer is ons terras geopend. Hier kunt u bijvoorbeeld lunchen of dineren.
Er zijn verschillende soorten zitjes gecreëerd, zodat u zelf kunt kiezen of u met een klein
gezelschap of een grotere groep wilt zitten. Als u liever wat informeler bij elkaar komt,
hebben we lounge-zitjes en hoge tafels beschikbaar.
In de zomer is het ook mogelijk om hier een
barbecue of borrel te organiseren.

DE BOVAGKEUKEN
Komt u vergaderen of organiseert u een
congres bij BOVAG, dan stelt de keuken graag
met u een cateringarrangement samen. Want
goed eten en drinken levert een essentiële
bijdrage aan een geslaagd evenement. Het
motto van de BOVAGkeuken is dan ook:
‘Gasten moeten zich thuis voelen bij BOVAG’.
In de BOVAGkeuken kunt u lunchen, dineren, werken
en vergaderen. Elke dag wordt tussen 12.00 uur en
13.30 uur een heerlijke lunch geserveerd voor BOVAGmedewerkers en gasten. Gerechten uit de BOVAGkeuken zijn
huisgemaakt met zoveel mogelijk biologische ingrediënten
van lokale leveranciers. Wilt u mee-eten? Lunchvouchers
zijn verkrijgbaar bij onze gastvrouwen. Ook kunnen we een
lunch of diner op maat serveren.
Kijk hiervoor op onze menukaart.

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT
AAN SOEP, BROODJES EN SALADES

CONTACT
Heeft u interesse in de
mogelijkheden van
het BOVAGhuis voor uw
volgende bijeenkomst?
Wilt u direct een zaal boeken?

Meer informatie over
zaalhuurprijzen en
cateringmogelijkheden?

Stuur een mail naar vergaderen@bovag.nl
of bel ons op 030 659 52 12.

Vul het online reserveringsformulier in via
www.bovag.nl/vergaderen.
Het team van BOVAG Vergaderen, neemt dan
contact met u op om uw wensen verder af te stemmen.
Deze kunt u vinden op www.bovag.nl/vergaderen.
Daar kunt u ook binnen een kijkje nemen via de
virtuele tour.

TOT ZIENS in
het BOVAGhuis!

BEREIKBAARHEID
PARKEREN
Het BOVAGhuis is voorzien van ruim voldoende
gratis parkeergelegenheid. Voor elektrische
auto’s of plug-in hybrides zijn er speciale
oplaadplekken.

Het BOVAGhuis ligt centraal in Nederland, direct
aan de A12. Snelwegen A27, A28 en A2 zijn
binnen 10 minuten van onze locatie bereikbaar.
Station Bunnik ligt op 10 minuten loopafstand
en de streekbussen stoppen op enkele minuten
lopen.
Kijk voor de routebeschrijving op
www.bovag.nl/contact.

Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

