
ETEN & DRINKEN
Uiteraard omlijsten we jouw meeting met heerlijk eten en drinken,
waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van streekproducten en
lokale leveranciers. Wie gezond eet, presteert beter! De lunch is
naar eigen wens samen te stellen, kies zelf waar je jouw
deelnemers blij mee wilt maken. Wij ontzorgen jou zodat jij je
voor de volle 100% op jouw meeting kunt richten.

Bij PLUK kun je naast het huren van deze unieke plek ook terecht
voor advies en begeleiding van jullie teamsessie en trainingen op
maat.

BESCHIKBARE RUIMTES
 Je kunt bij PLUK trainingslocatie kiezen uit 3 heerlijke ruimtes, elk met

een eigen sfeer & mogelijkheden betreffende aantal personen passend bij
het doel van jouw meeting.
De hoofdlocatie is OOGST, de monumentale schuur van de fruitboerderij,
oftewel het oude Koelhuis, waar vroeger de oogst uit de boomgaard werd
opgeslagen.

OOGST: € 650,- per dag / of € 450,- voor een dagdeel van 4 uur
BLOESEM: € 375,- per dag / of € 275,- voor een dagdeel van 4 uur
BLOESEM en buitenruimte/tuin: € 450,- per dag / of € 350,- voor
een dagdeel van 4 uur
KIEM: € 200,- per dag / of € 150,- voor een dagdeel van 4 uur

Onbeperkt versgemalen bonenkoffie/verse munt- & gemberthee
Fruit-en bruiswater/sap
Vers fruit
Diverse hartig – en zoetigheden

PRIJSINDICATIE

Aansluitend of voorafgaand aan het dagdeel toch nog extra tijd nodig?
Dat regelen we graag voor je! Een extra uur: € 50 – € 75 afhankelijk
van de ruimte.

VERGADERARRANGEMENT
€ 18,50 p.p. per dag of € 12,50 per dagdeel

LUNCH
Vanaf € 19,50 p.p. (verse soep, salades, luxe sandwiches)
De lunch en eventuele extra wensen (ontbijt) kunnen in overleg
samengesteld worden

BORRELPLANK / DINER
Op aanvraag

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW



OOGST
De verbouwde monumentale schuur biedt een ruimte voor
ontmoeten, verbinden en vergaderen. Het is een multifunctionele
ruimte met beneden een ontvangstruimte. Op de bovenverdieping
bevinden zich alle faciliteiten om te vergaderen/trainen voor
groepen tot 18 personen.

Totale oppervlakte:150 m²
Ontvangstruimte beneden: 45 m²
Vergaderruimte boven: 50 m²
Garderobe en twee toiletten.
Moderne AV apparatuur, audio-installatie, en draadloos
presenteren via ClickShare.

BLOESEM
Intiem en volledig privé gelegen Tuinhuis met veel groen, privacy,
rust en ruimte voor groepen tot 8 personen. Deze ruimte is ook te
gebruiken als break-out in combinatie met de huur van de Oogst.

Afmeting vergaderruimte is 35 m². De standaardopstelling bestaat
uit een moderne ovalen tafel (1.20 m x 1.40 m) met 6-8 stoelen
wat in overleg kan worden gewijzigd naar een U-opstelling,
vierkant of een opstelling zonder tafel (kring of theater).
 
Moderne AV-apparatuur, en draadloos presenteren via Clickshare.
Verwarming middels pelletkachel.

BUITEN
Met goed weer is het mogelijk de bijeenkomst in de buitenlucht te
laten plaatsvinden. Je kunt gebruikmaken van de weidse tuin, de
fruitboomgaard en het terras bij de zwemvijver. Neem een kijkje in
de kas of moestuin. Pluk verse kruiden.

KIEM
Kiem biedt 2 creatieve break-out rooms, voor 4-5 personen in het
houten bijgebouw op de binnenplaats. Kiem is een plek om ideeën
te laten ontkiemen, samen even te sparren of een creatieve
brainstorm te doen.

Afmetingen KIEM beneden: 30 m2 – ronde houten tafel
Afmetingen boven: 40 m2
Voorzien van koud stromend water
Verwarming middels pelletkachel


