
>> VOOR EVENTS, CONGRESSEN EN VERGADERINGEN IN BUNNIK

WELKOM
IN HET BOVAGHUIS



CENTRALE LIGGING, FLEXIBELE 
RUIMTEN
Het BOVAGhuis in Bunnik (Utrecht) is in meerdere opzichten uniek. De locatie ligt 
centraal aan de A12 tussen Arnhem en Den Haag, heeft verschillende ruimten mét 
daglicht voor evenementen van 6 tot 250 personen, beschikt over een eigen histo-
risch café en een aangenaam buitenterras. Het BOVAGhuis is door de centrale 
ligging zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Er is  
volop gratis eigen parkeergelegenheid en er zijn laadpalen aanwezig voor elek-
trische auto’s. De bushaltes bevinden zich op slechts 2 minuten loopafstand en 
het treinstation Bunnik op 10 minuten loopafstand. Het BOVAGhuis is de meest 
complete locatie voor de zakelijke events, van besloten vergadering en informele 
borrel tot grootschalig bedrijfsfeest en congres. 

“WE ZIJN ZEER TEVREDEN OVER HET 

VERLOOP VAN ONZE BIJEENKOMST 

IN HET BOVAGHUIS. DANKZIJ JULLIE 

MEDEWERKING, FLEXIBILITEIT EN FIJNE 

COMMUNICATIE IS DE AVOND EEN 

SUCCES GEWORDEN.”  MEVR. KIM DO, SYSQA



ZALENOVERZICHT
ZAALNAAM THEATER BOARDROOM U-VORM CABARET CARRÉ SCHOOL RECEPTIE

Atrium 100 x x x x x 250

Auditorium compleet 250 x 100 175 50 80 200

Auditorium 1 120 x 50 72 54 40 100

Auditorium 2 70 x 26 40 32 20 50

Auditorium 3 30 x 12 20 16 14 25

Auditorium 2/3 100 x 50 72 54 40 100

De Werkplaats 25 18 x x x x 30

Historisch Café x x x x x x 50

Zaal 0.19 x 20 x x x x x

Zaal 0.20 x 6 x x x x x

Zaal 0.21 x 14 x x x x x

Zaal 0.22 x 10 x x x x x

Zaal 0.23 x 8 x x x x x

Zaal 0.24 x 10 x x x x x

Restaurant 50 x x x x x 50

ATRIUM
Het Atrium biedt plek aan netwerkers, feestvierders en rustzoekers. Geniet 
van een fijn relaxmomentje met de lekkerste Bacchi-bonenkoffie en een 
uitgebreid thee-assortiment, of borrel erop los met collega’s na afloop van 
een geslaagd evenement. Start de dag fris met een gezond en vers ontbijt, 
kom bij tijdens de lunch of maak een culinaire beleving van een zakendi-
ner. Het Atrium is er om rustig te werken of juist groots uit te pakken en is 
zeer geschikt voor de feestelijke opening en afsluiting van ieder zakelijk 
event.  In het Atrium is daglicht, goed eten en volop beweegruimte. 
Kijk voor huurprijzen, cateringmogelijkheden en onze menukaart op
www.bovag.nl/vergaderen.
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https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/vergaderen


VERGADERZALEN 
TOT 20 PERSONEN
De vergaderzalen hebben verschillende indelingen en afmetingen en zijn 
geschikt voor 6 tot 20 personen. Alle zalen zijn zeer comfortabel en com-
pleet ingericht en voorzien van een LED-scherm. Alle zalen hebben dag-
licht, een vaste opstelling en beschikken over audio met vga aansluiting. 
Koffie, thee en water is in de zaalhuur inbegrepen. 



AUDITORIUM 1, 2 EN 3
De maximale capaciteit van Auditorium 1 in theateropstelling 
is 100 personen. Van Auditorium 2 is de maximale capaciteit in 
theateropstelling 60 personen. En van Auditorium 3 is de maxi-
male capaciteit in theateropstelling 30 personen.

Meer capaciteit nodig? Auditorium 1, 2 en 3 kunnen worden 
samengevoegd, waardoor een grote zaal met ruimte voor 250 
personen ontstaat. Tevens is het mogelijk de zaal om te zetten 
voor een dinergelegenheid. 

Onze Auditorium-zalen zijn standaard voorzien van een beamer, 
scherm, professionele geluidsinstallatie en microfoons. De ver-
lichting is geheel naar wens in te stellen. Koffie, thee en water 
zijn niet inbegrepen bij de zaalhuur, kosten hiervan zijn  
€ 4,25 per persoon.



HISTORISCH CAFÉ 
NOORD-BRABANT 
De geschiedenis van BOVAG is allesbehalve saai. In ons 
inpandige café hangen en staan de mooiste historische items 
uit de BOVAG-geschiedenis, die in 1930 begon. De perfecte 
plek om tijdens een informele borrel even terug te gaan in 
de tijd. Goede gesprekken, mooie herinneringen en sterke 
verhalen. Wij schenken in het Historisch Café Noord-Brabant 
diverse bieren, wijnen, frisdranken en serveren verschillen-
de borrelhappen. Vraag vooral naar de menukaart voor alle 
mogelijkheden. 

werkplaats naast café



PLATTEGROND BOVAGHUIS
Op de plattegrond is precies te zien hoe het BOVAGhuis 
is ingedeeld en waar alle vergaderzalen, het Atrium, 
Auditorium 1, 2 en 3, Historisch Café Noord Brabant en 
het restaurant zich bevinden. 

terras

ingang

“BEDANKT VOOR DE GOEDE ZORGEN, 

DE VERGADERING IS PERFECT GELOPEN 

EN ALLES WAS PRIMA VOOR ELKAAR. 

GRAAG TOT DE VOLGENDE KEER WEER!”  

DHR. J. PALTHE, KIA DEALERVERENIGING
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“MET LIEFDE BEREIDEN WE IEDERE 

DAG WEER GEZONDE EN VERSE 

GERECHTEN IN ONZE BOVAGKEUKEN. 

HET MENU WISSELT DAGELIJKS; ER IS 

ALTIJD KEUZE UIT DIVERSE SALADES EN 

SEIZOENSLEKKERNIJEN.”

TERRAS 
Ons terras, een heerlijke plek voor een borrel of etentje, inclusief hoge 
tafels om aan bij te praten en loungezitjes om in alle rust bij te komen. 
Het terras leent zich goed voor een gezellige lunch of zakelijk diner, met 
een klein gezelschap of juist met een grotere groep. Het hele jaar door is 
het ook mogelijk om op het terras van het BOVAGhuis een barbecue of 
borrel te organiseren.

DE BOVAGKEUKEN
In de BOVAGkeuken serveren we elke dag tussen 12.00 uur en 13.30 uur 
een heerlijke versbereide lunch voor de BOVAG-medewerkers en gasten. 
Goed eten en drinken, met smaak en passie bereid. In overleg stelt de 
BOVAGkeuken naast de dagelijkse lunch diverse cateringarrangementen 
op maat samen. De keuken houdt hierbij uiteraard rekening met dieetwen-
sen en smaakvoorkeuren. In de BOVAGkeuken kunt u lunchen, dineren, 
werken en vergaderen. Gerechten uit de BOVAGkeuken zijn huisgemaakt 
met zoveel mogelijk biologische ingrediënten van lokale leveranciers. 

Ook eens mee-eten? Ons restaurant is open. Ook serveren we lunch of 
diner op maat. Kijk hiervoor op onze menukaart  
>> www.bovag.nl/vergaderen. 

https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/vergaderen


>> KOSTERIJLAND 15, 3981 AJ BUNNIK      WWW.BOVAG.NL

TOT ZIENS
IN HET BOVAGHUIS

INTERESSE IN EEN EVENT IN HET BOVAGHUIS?
Stuur een mail naar vergaderen@bovag.nl 
of bel ons op 030 659 52 12.

DIRECT EEN ZAAL BOEKEN? 
Vul het online reserveringsformulier in via 
www.bovag.nl/reserveren. Het team van BOVAG Vergaderen 
neemt contact op en stemt alle verdere wensen af.

MEER INFORMATIE OVER ZAALHUURPRIJZEN EN 
CATERINGMOGELIJKHEDEN? 
Deze is te vinden op www.bovag.nl/vergaderen.

https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/reserveren
https://www.bovag.nl/
https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/vergaderen
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