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vergaderlocatie
Utrecht

Ontworpen om vergaderen energieker 
en effectiever te maken. 

Moderne ruimten die uitnodigen om te spreken, activeren, 
ontwerpen of concentreren.

bites & drinks.

services.

locatie in utrecht.

+31 (0)30 767 05 67
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Vijf bijzondere en prikkelende vergaderruimten. 
Vergaderen wordt leuk, inspirerend en anders.

Youmeet verzorgt een compleet vergaderarrangement bestaande uit onbeperkt 
koffie, thee, water, fris en koeken bij ontvangst en een fruitsmoothie in de middag. 
De vergadering, bijeenkomst of presentatie uitbreiden met een lunch, borrel of 
diner? Ook dat is mogelijk bij Youmeet. Geef je eet- en drinkwensen door en ontvang 
een voorstel op maat.

Het serviceniveau van Youmeet is ongekend hoog. Hulp nodig bij het kiezen van de 
juiste vergaderruimte, de uitnodiging of de te gebruiken materialen en technische 
middelen? Of heb je specifieke wensen voor je vergadering of evenement? Laat dat 
maar over aan Youmeet. Niets is te veel en alles kan. Youmeet ontzorgt je volledig.

Orteliuslaan 11 (naast nr. 850) • 3528 BA Utrecht
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info@youmeet.nl Kijk snel op youmeet.nl
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Youmeet werkt met dagdelen: 08.30 tot 12.30 uur / 13.00 tot 17.00 uur / 17.00 tot 21.00 uur. De avond beslaat 1 dagdeel + indien gewenst extra uren. € 75,00 zaalhuur per extra uur  
en € 3,00 p.p. extra voor het vergaderarrangement. Onze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden vind je op de website www.youmeet.nl/service. Al onze prijzen zijn 
exclusief btw.

Parkeren & OV
Wij zijn zeer goed bereikbaar met het 
OV en de auto. Op het parkeerterrein 
P+R Papendorp, tegenover ons pand, 
is voldoende parkeergelegenheid. 
Daarnaast hebben we in overleg 
10 gratis plaatsen onder het pand 
beschikbaar. Bekijk de uitgebreide 
routebeschrijving op onze website.

4-uurs arrangement

Lunch

8-uurs arrangement

Borrel

Ontbijt

Diner

  Onbeperkt Mr. Jones thee

   Onbeperkt Beans&Co koffie, cappuccino, 

espresso en Latte Machiato

  Onbeperkt fris, fruitsap en water

    Oatmealkoek uit de oven, blueberry muffin  

of verse fruit smoothie

  Diverse verantwoorde bites

p.p. € 15,50 

  Rijk belegde sandwiches

  Dagverse soep

  Uitgebreide saladebar

  Suikerbrood

  Handfruit

  Biologische sappen

  Zuivel

p.p. € 15,50 

  Onbeperkt Mr. Jones thee

   Onbeperkt Beans&Co koffie, cappuccino, 

espresso en Latte Machiato

  Onbeperkt fris, fruitsap en water

   Oatmealkoek uit de oven, blueberry muffin  

of verse fruit smoothie

  Diverse verantwoorde bites

p.p. € 19,50 

   Portie bitterballen, kaasstengels, vlammetjes 

of inktvisringen

   Kaasplateau met diverse kaassoorten  

en garnituur

  Olijvenbrood, zeezout, tapenade en olijven

  Snackplateau

  Anti Pasti

  Pittige schaal

p.p. Varieert

* Drankjes worden o.b.v. nacalculatie doorbelast

  Verse pistolets

  Croissants

  Gekookt ei

  Luxe beleg

  Biologische sappen

  Zuivel

p.p. € 12,50 

  Dagmaaltijd

   Wisselend twee of drie- gangen menu  

van de chef

  Walking Dinner

  Italiaans buffet

  Oosters buffet

  Hollands buffet

  Zomer BBQ

p.p. Varieert

* Drankjes worden o.b.v. nacalculatie doorbelast

Heisessie op maat - 1 dag
Strategiesessie / teambuilding / innovatiesessie / 
professionele begeleiding / verslaglegging / businesscases 

Customer Journey - vanaf 1⁄2 dag
Innovaties / pijnpunten in kaart brengen / design thinking / 
Lean Start up 

Bits, Bricks, Brains & Behaviour - vanaf 1⁄2 dag 
Inhoudelijke verdieping / visievorming nieuwe manieren 
van werken / World Café 

LEGO Serious Play - vanaf 1⁄2 dag 
Strategieontwikkeling / communicatie / 
productontwikkeling / innovatie - leiderschap / jaarplannen 

De Filmfabriek - vanaf 1⁄2 dag
Levend Facebook / visieontwikkeling / storytelling / 
reorganisatie

Crashcourse on Creativity - 60 tot 90 minuten 
Snelle creatieve ideevorming / 
Brainstormtechnieken

Do’s and Drones - Vanaf 120 minuten 
Teambuilding-communicatie / LEAN-leidinggeven / organi-
satieontwikkeling

Marshmallow challenge - Vanaf 60 minuten 
Elkaar leren kennen / succes vieren / hulp vragen / bewust-
wording van keten / inzicht focus

workshops.

energizers.

Orteliuslaan 11 
(naast nr. 850)
3528 BA Utrecht
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tel:+31(0)307670567
mailto:info@youmeet.nl
https://www.youmeet.nl/

