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TOPVERGADERLOCATIE
waarom zijn we dat?

Bij O zit je goed !

sfeervolle vergaderruimtes
alle faciliteiten inclusief
vaste prijzen
verse barista koffie en thee
loopafstand CS en binnenstad
gezonde lunch, gezellige borrel
zonnig terras, buiten lunchen



Zoek je een unieke plek voor je vergadering, brainstorm, training, presentatie of 
coachingsessie? Bij O-utrecht zit je goed. We doen alles om je een topdag vol 
inspiratie te bieden, met coole ruimtes, een fijne sfeer en natuurlijk verse barista 
koffie. Hier krijgen je ideeën alle ruimte! 

vaste prijzen, wel zo helder 
Je betaalt een vaste prijs per ruimte per uur (prijzen zijn excl. BTW). Dus geen 
extra kosten per deelnemer of voor het gebruik van een presentatiescherm of 
flip-over. In alle ruimtes heb je wifi, een led-presentatiescherm, whiteboards, 
flip-overs en notitievellen. Ook kun je in veel ruimtes draadloos presenteren via 
Apple TV of Chromecast. 

veel lekkers in huis
Bij O géén (k)oude koffie uit een kan. Onze barista’s maken pittige espresso’s en 
romige cappuccino’s en serveren je graag een gezonde lunch of energieboost. 
Wil je afsluiten met een borrel op ons terras? Vinden we leuk!
 
sessie faciliteren?
O-utrecht is niet alleen een vergaderlocatie, maar ook een communicatiebureau 
voor maatschappelijk betrokken merken. Al meer dan 25 jaar organiseren wij 
creatieve sessies met onze klanten. Zoek je iemand die je brainstorm laat bruisen 
en de beste ideeën naar boven haalt? Kun je wel een frisse kick-off gebruiken of 
heb je een visueel verslag nodig? Graag! Bekijk ons aanbod hier.

Bel 030 230 80 25 of mail naar plek@o-utrecht.nl.
Wij helpen je graag de ruimte te kiezen die bij jullie past.

Kies jouw plek:

Wil je boeken?

RUIMTE VOOR IDEEËN

http://030 230 80 25
mailto:plek%40o-utrecht.nl?subject=
tel:030 230 80 25


Een fijne ruimte met een grote eikenhouten tafel en volop licht. Op de patio kan je even een 
luchtje scheppen.

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

Tot 8 personen

€ 40,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over, Apple TV, Chromecast

Begane grond (drempel met twee treden)

Pakhuis 1 is goed te combineren met Pakhuis 2, de ruimtes zijn te verbinden. 
Combinaties met andere ruimtes zijn natuurlijk ook mogelijk.

combinatie

Voor vergaderingen, presentaties, brainstorms, trainingen, coachingsessies

PAKHUIS 1

tel:030 230 80 25


Tot 8 personen

€ 40,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over, Apple TV, Chromecast

Begane grond (drempel met twee treden)

Een lichte, karakteristieke ruimte met stoere vergadertafel en uitzicht op de Singel waar 
altijd wat gebeurt.

Pakhuis 1 is goed te combineren met Pakhuis 2, de ruimtes zijn te verbinden. 
Combinaties met andere ruimtes zijn natuurlijk ook mogelijk.

Voor vergaderingen, presentaties, brainstorms, trainingen, coachingsessies

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 2

tel:030 230 80 25


Gezellig ingerichte ruimte met een mooie houten vergadertafel en apart zitje met twee fauteuils.

Tot 8 personen

€ 40,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over

Begane grond (drempel)

Meer ruimte nodig? Vraag naar combinaties met andere ruimtes voor 
bijvoorbeeld break-out sessies.

Voor vergaderingen, presentaties, brainstorms, trainingen, coachingsessies

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 3

tel:030 230 80 25


Een leuke ruimte met een ronde vergadertafel en een apart zitje met bank en fauteuil. Geschikt voor een 
vergadering maar ook voor een coachingsessie.

Tot 6 personen

€ 32,50 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over

Eerste verdieping, één trap

Voor vergaderingen, presentaties, brainstorms, trainingen, coachingsessies

Meer ruimte nodig? Deze ruimte kan je goed combineren met Pakhuis 5 
(combiprijs € 95,00). Vraag naar de mogelijkheden. 

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 4

tel:030 230 80 25


Een grote, stoere, multifunctionele ruimte met tafels voor verschillende opstellingen. Even 
een luchtje scheppen doe je op het zonnige dakterras.

Tot 20 personen

€ 75,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over, Apple TV, Chromecast

Eerste verdieping, één trap

Verschillende opstellingen mogelijk met 5 tafels en 20 stoelen

Meer ruimte nodig voor bijvoorbeeld een break-outsessie? Deze ruimte 
combineert goed met de aangrenzende ruimte Pakhuis 4 (combiprijs € 95,00). 
Vraag naar de mogelijkheden. 

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 5

tel:030 230 80 25


Mooie ruimte met uitzicht op de Weerdsingel. Met de vergadertafels zijn verschillende opstellingen te 
maken.

Tot 10 personen 

€ 40,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), flip-over

Tweede verdieping, twee trappen

Verschillende opstellingen mogelijk met 2 tafels en 10 stoelen

Meer ruimte nodig? Deze ruimte kan je goed combineren met Pakhuis 7 
(combiprijs € 95,00). Vraag naar de mogelijkheden. 

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 6

tel:030 230 80 25


Een grote, stoere en multifunctionele ruimte met tafels in verschillende opstellingen 
voor vergaderingen, presentaties en brainstormsessies.

Tot 20 personen (in U-vorm)

€ 75,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over, Apple TV, Chromecast

Tweede verdieping, twee trappen

Verschillende opstellingen mogelijk met 5 tafels en 20 stoelen

Meer ruimte nodig voor bijvoorbeeld een break-outsessie? Deze ruimte 
combineert goed met de aangrenzende ruimte Pakhuis 6 (combiprijs € 95,00). 
Vraag naar de mogelijkheden. 

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 7

tel:030 230 80 25


Unieke, gave ruimte, perfect voor actieve meetings, brainstorms en sprint-sessies! De ene helft is 
ingericht met drie hoge statafels, de andere helft met picknicktafels. 

Tot 20 personen, inclusief break-outruimte met 2 picknicktafels

€ 75,00 per uur | klik hier voor arrangementen

Tv-scherm (hdmi), whiteboard, flip-over, Apple TV, Chromecast

Derde verdieping, drie trappen

Verschillende opstellingen, met 3 statafels, 20 krukken en 2 picknicksets

Meer ruimte nodig? Vraag naar combinaties met andere ruimtes.

personen

faciliteiten

etage

opstelling

prijs

combinatie

PAKHUIS 8

tel:030 230 80 25


ARRANGEMENTEN
lekkers voor elk moment van de dag

zin in iets anders?
check hier onze 
menukaart!

€ 7,50 p.p.

bio yoghurt met 
huisgemaakte 

notenmuesli en 
verse vruchten, 

croissant met kaas 
of jam, verse jus of 

koffie of thee

€ 14,75 p.p.

versgebakken 
belegde 

boterhammen, 
fruit en diverse 

biologische 
fruitsappen

glaasje soep erbij? 
€3,50 p.p.

€ 5,25 p.p.

een plank vol 
hartigs: kaasjes, 
worst, olijven, 

brood en 2 
verschillende dips

€ 7,75 p.p. per 
dagdeel

onbeperkt barista 
koffie of thee, een 

trommel vol 
koekjes, kannen 

kraanwater

€ 4,75 p.p.

frisdrank of bio sap 
plus de lekkerste 

energiebooster van 
Utrecht: de O-koek

€ 15,00 p.p.

bier, wijn of fris 
(3 glazen), verse 
noten en olijven

een plank vol zoet: 
taart, brownies, 

muffins en O-koek€ 4,25 p.p.

ontbijt lunch smulplank

koffie/thee energieboost

zoete plank

borrel

https://o-utrecht.nl/cafe/menu/


SESSIEBEGELEIDING
wij helpen je graag

O-utrecht is naast vergaderlocatie ook communicatiebureau. Hier 
ontwikkelen we dagelijks creatieve concepten voor onze klanten. Die 
creativiteit proef je in de vergaderruimtes en de koffiebar, want elk goed idee 
begint met een goede bak koffie!

O-utrecht is al 25 jaar hét conceptbureau van Utrecht. Wij ontwikkelen sterke 
merken en effectieve campagnes voor maatschappelijk betrokken klanten. 
Het begeleiden van creatieve sessies zit ons in het bloed. Zoek je iemand 
voor een brainstorm of een frisse kick-off? Of wil je een visueel verslag van je 
sessie? Dat doen we graag voor je! 

Nieuwsgierig? Kunnen we je ergens mee helpen?  
Neem dan contact op met ons.

ALLES 
BEGINT 
MET EEN 
GOED 
IDEE

tel:030 230 80 25


BEREIKBAARHEID
overal dichtbij
kom je met OV?
Slim, want het is maar 10 minuten lopen vanaf Utrecht CS. We zitten op  
de hoek van de Weerdsingel WZ en de Amsterdamsestraatweg. 

kom je met de auto?
Parkeergarage Paardenveld zit aan de overkant van de Singel, op 5 minuten 
lopen. Parkeren kan op de Weerdsingel WZ of de Herenweg, er is vrijwel altijd 
plek, maar het is wel prijzig.

openingstijden
O-utrecht is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, op 
zaterdag en zondag zijn we gesloten. Wil je buiten deze tijden vergaderen? 
Neem dan contact op met Rosalie. In overleg zijn er veel mogelijkheden. Zo 
kunnen we borrels verzorgen, maar ook bijvoorbeeld diners.

ons adres
Weerdsingel WZ 8
3513 BA Utrecht
Let op: de ingang is via O-café. Meld je aan de bar, we staan voor je klaar!

Bel 030 230 80 25 of mail naar plek@o-utrecht.nl.
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