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Welkom bij
Collectiv

Creative Valley Collectiv is een serie van 6 unieke, high-end meeting- 
en eventruimtes pal aan het Stationsplein van Utrecht CS. Daarnaast 
hebben we op Businesspark Papendorp het meest stijlvolle en high-
end ingerichte ‘hutje op de hei’ voor zakelijk Nederland: The Pavilion, 
de exclusieve buitenplaats van Collectiv. 

Bij Collectiv draait alles om samen werken, samen ideeën uitwisselen 
en samen resultaat boeken in een intieme, stijlvolle en inspirerende 
omgeving. Bij Collectiv vind je de perfecte ruimte(s) voor iedere 
bijeenkomst, wat het doel ervan ook is. 

Een discrete meeting of een creatieve brainstorm? Een stijlvol relatie-
event of een interactieve workshop? Vier bezoekers of veertig? Jij mag 
het zeggen, wij zorgen dat alles tot in de puntjes voor je verzorgd is. 

Wat mogen we voor je doen?

UTRECHT CENTRAAL

MEDIA MARKT

NEST TIVOLIVREDENBURG

DE BIJENKORF

JAARBEURS

BEATRIX THEATER

RABOBANK

HOOG CATHARIJNE

3 3



Onze  
Ruimtes

Time Out The Lounge

THE GLASS HOUSE
23,5 m², tot 10 personen

THE AUDITORIUM
65 m², tot 50 personen

THE SALON
35 m², tot 8 personen

THE WORKSHOP
55 m², tot 20 personen

THE STUDY
18,5 m², tot 6 personen

THE CLASSIC
28 m², tot 8 personen 

INTIEM, STIJLVOL EN PERSOONLIJK
Van The Auditorium tot The Study, van The Workshop  
tot The Salon en van The Classic tot The Glass house;  
alle ruimtes zijn flexibel, multifunctioneel en perfect 
geoutilleerd. En The  Pavilion biedt als exclusieve buiten-
plaats van Collectiv de perfecte,  elegante setting voor 
private meetings, private dining en private events.
Bij Collectiv zorgen we dat jij en je gezelschap precies

krijgen wat je  nodig hebt. En daar hoort natuurlijk  
ook een ontvangst, pauze, lunch of break-out uit je 
bespreking bij. Ook voor deze situaties hebben we  
de perfecte ruimtes; in The Lounge word je door ons  
team ontvangen en naar de juiste ruimte begeleid. De 
Time Out is de perfecte plek waar je tijdens de meetings 
even kunt relaxen, met een broodje de krant kunt lezen 
of waar je tussendoor telefoontjes kunt afhandelen.
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The Classic

Intiem en stijlvol vergaderen met 8 personen. Deze 

meeting room heet niet voor niets The Classic: de 

inrichting is geïnspireerd op de klassieke herenkamers 

van weleer, maar dan in een hightech, hedendaags 

jasje. De sfeer in The Classic is chique, ingetogen en 

warm, met 8 comfortabele leren stoelen rond de 

centrale zwarte tafel. Zorgvuldig geselecteerde design 

items, lampen en spiegels geven de ruimte een per-

soonlijke en luxueuze sfeer met een edgy knipoog.
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28 m²

Garderobe

Rechthoekige tafel in boardroom opstelling

Akoestisch gordijn (semi-transparant)

Mobiel whiteboard

Vast 55-inch LCD scherm

Vergaderen tot 8 personen (vaste opstelling)
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The Study

Sfeervol, stijlvol en eclectisch: The Study staat garant

voor mooie ideeën en onverwachte uitkomsten.

In deze intieme, perfect geoutilleerde meeting room

voor groepen tot 6 personen komen design iconen

van vroeger en techniek van morgen probleemloos

samen. The Study is onze hedendaagse kijk op de

klassieke studeerkamer, met stijlvolle kunst, mooie

materialen en tijdloos design meubilair. Eye-catcher is

– hoe kan het ook anders – een prachtige boekenkast

met een mooie collectie klassiekers.
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18,5 m²

Ovale tafel in boardroom opstelling

Akoestisch gordijn (semi-transparant)

Mobiel whiteboard

Vast 55-inch LCD scherm

Vergaderen tot 6 personen (vaste opstelling)
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The  Workshop

Put your mind to work in The Workshop. Of je nu

komt brainstormen in kleine groepjes, presentaties

komt geven, komt scrummen of iets anders, deze

ruimte is flexibel, compleet en bijzonder veelzijdig.

Voor een ‘klassikale’ bijeenkomst is The Workshop

perfect in te richten. Dankzij de multifunctionele

indeling en opklapbare tafels en stapelbare stoelen

kun je bovendien ook tijdens je bijeenkomst nog

alle kanten op. 
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55 m²

Vast 65-inch LCD scherm inclusief soundbar

Garderobe

Akoestisch gordijn (semi-transparant)

2 x tribune 150 cm breed en  
45/75 cm zithoogte

Aantal personen; workshopruimte tot 28, 
cabaret 28, school 15, u-vorm 15,  theater 30

Gehele wand voorzien van whiteboard

Flexibele indeling (cabaret, school, 
u-vorm, theater, etc.)
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The Salon

Easy does it, in The Salon. In een intieme setting trek

je je in klein comité terug om snel tot zaken te komen

of de puntjes op de i te zetten. De inrichting is warm,

stijlvol en rustgevend en aan de ovale designtafel zit

je comfortabel bij elkaar.
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35 m²

Vergaderen tot 8 personen (vaste opstelling)

Vast 55-inch LCD scherm

Mobiel whiteboard

Ovale tafel in boardroom opstelling
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The Auditorium

Ons auditorium bewijst dat je ook voor grotere groepen 

een stijlvolle en intieme ruimte kunt creëren. Door slim 

gebruik van indeling en inrichting maken we in een 

handomdraai van een multifunctioneel, hightech theater 

voor 50 personen een intieme, sfeervolle meeting room. 

Enne… wie zegt dat een auditorium kleurloos moet zijn?
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65 m²

2 gesynchroniseerde 65 inch HD 
schermen met versterkt geluid

Stijlvolle, stapelbare stoelen met 
en zonder armlegger

Mobiel whiteboard

Aantal personen: theateropstelling tot 50, 
cabaret 32, school 16, u-vorm 20

Flexibele mogelijkheden: cabaret,  
school, u-vorm, etc.
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The Glass House

Is het een laboratorium? Een experimentele studio? Van 

beide een beetje. Maar vooral is het een frisse, lichte en 

open meeting room voor groepen tot 10 personen, volledig 

ingericht om inspiratie en creativiteit te faciliteren. De ruimte 

is flexibel te gebruiken, met naar keuze een hoge of lage 

opstelling.
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23,5 m²

In hoogte verstelbare, lange vergadertafel

In hoogte verstelbare laboratoriumkrukken

Vast 55-inch LCD scherm

Mobiel whiteboard

Geschikt voor sessies tot 10 personen 
(vaste opstelling)

Ingericht voor actieve sessies
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The Pavilion 

Buiten Creative Valley CS is er nog een Creative Valley, op 

Businesspark Papendorp. En daar hebben wij een heel goed 

bewaard geheim voor je. Noem het ‘t meest stijlvolle en 

high-end ingerichte ‘hutje op de hei’ voor zakelijk Nederland. 

Perfect bereikbaar op het kruispunt van de A12 en A2 is 

The Pavilion de exclusieve buitenplaats van Creative Valley 

Collectiv. Voor groepen tot 30 personen vind je hier een 

intieme en elegante setting voor private meetings, private 

dining en private events.
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85 m²

Discreet, exclusief en zeer stijlvol ingericht

Gastronomisch team, indien gewenst met live 
cooking door onze Chef

Aantal personen; private meetings en private 
dining tot 22, boardroom 20, u-vorm 10, theater 24

Volledige privacy in een high-end omgeving

Private events tot 30 personen

Flip-over

55 inch scherm inclusief  
geluidsinstallatie
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PRIVATE MEETINGS. 

Voor een intiem gezelschap of voor groepen 

tot 22 mensen is alles mogelijk voor een 

exclusieve meeting in een luxe privé setting. 

Met een weids uitzicht over de omgeving, 

kunt u ontspannen vergaderen en tegelijk of 

aansluitend genieten van een bijzondere lunch 

en/of diner. Laat u inspireren door de prachtige 

ruimte met volop daglicht, mooie vergezichten 

en terrassen. Geniet van de buitengewoon luxe 

inrichting, de uitnodigende open keuken en 

het gemak van de hoogwaardige faciliteiten.
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PRIVATE DINING.

Een lichte tweegangen lunch tijdens een power 

meeting of een uitgebreid diner om een fusie te 

beklinken. The Pavilion biedt de unieke ervaring 

van private dining, waarin u met gezelschappen 

van 4 tot 22 personen kunt genieten van een 

moderne wereldkeuken waar op het hoogste 

niveau gekookt wordt met seizoensproducten en 

lokale ingrediënten. Er wordt een ruime selectie 

van topwijnen geschonken. Een kookworkshop 

met vrienden, of een voor u geboekte top chef? 

Alles is mogelijk.
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PRIVATE EVENTS.

Een intieme receptie in een relaxte, casual sfeer, 

een uitgebreide borrel met cocktailbar of een 

besloten feest met private DJ en walking dinner. 

The Pavilion biedt uitgebreide mogelijk heden 

om van uw private event (tot 30 personen) iets 

bijzonders en exclusiefs te maken.  

The Pavilion is een uiterst complete ruimte met 

glazen wanden die deels wegschuiven, een 

prachtige open professionele keuken en grote 

terrassen met de mooiste zonsondergangen.
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FLEXIBEL, MULTIFUNCTIONEEL, PERSOONLIJK
Op de best bereikbare plek van Nederland, middenin het 

bruisende nieuwe stationsgebied van Utrecht CS, is Collectiv 

de innovatieve meeting- en eventlocatie waar jij het meeste  

uit iedere bijeenkomst haalt. Dit zijn onze beloftes aan jou.

Onze 
beloftes
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Lekker, lekker, lekker
Wij weten hoe belangrijk lekker eten en 

drinken is voor het succes van jouw event. 

Daarom hebben wij misschien wel een van de 

beste F&B-teams in de branche. Vanuit onze 

brasserie La Vallée serveren wij dagverse, 

topklasse producten, van luxe broodjes tot 

complete menu’s op het allerhoogste niveau. 

Vegetarisch, vegan of andere wensen? Je zegt 

het maar! 

Betaalbare luxe
Stijlvol design, inspirerende kunst, unieke 

architectuur en betrokken, persoonlijke service 

maken iedere meeting bijzonder. Bij het 

ontwikkelen van onze voorzieningen hebben 

we nergens op bezuinigd. En dat voel je, zie 

je, ervaar je en proef je. Je krijgt meer dan 

je verwacht, maar dat kost je minder dan je 

dacht. Betaalbare luxe noemen wij dat.

Unieke programmering
Om voeling te houden met wat er leeft en 

om onze gasten iets terug te geven, program-

meren wij zelf (of met derden) onze Collectiv 

Hosted Events. Daarbij werkt Collectiv als 

platform of podium voor een serie zeer 

uiteenlopende bijeenkomsten, van speaker 

events tot netwerkborrels, van events voor 

de culturele sector tot overheid en zaken-

leven. Kom je eens langs?

Het begint bij jou
Als wij een meeting of event voor je organi-

seren draait alles om jou en jouw wensen. 

We gaan je niet vertellen wat wij allemaal 

kunnen, maar luisteren heel goed naar wat 

jij verwacht. En vervolgens zorgen we dat jij 

precies dat krijgt. Van de eerste offerte tot 

de laatste goody bag denken we met je mee: 

flexibel, persoonlijk en proactief.

Het voelt als thuiskomen
We zitten dan wel op de drukste en best 

bereikbare plek van Nederland, maar zodra 

je binnen stapt voel je hoe ontspannen, 

informeel en persoonlijk Collectiv is. Van het 

oprechte gastheerschap van onze hosts tot 

stijlvol ingerichte meeting rooms, alles bij 

Collectiv draait om een laagdrempelige en 

volledig ontzorgde ervaring.

Flexibel en veelzijdig
Ons ervaren team is creatief, veelzijdig en 

laat zich graag uitdagen om een programma 

volledig op maat samen te stellen. Een combi-

natie van meerdere ruimtes? Alle ruimtes 

tegelijk? Thematische aankleding? Catering 

op maat? Zeg jij maar wat je nodig hebt, dan 

doen wij je een verrassend en compleet 

voorstel.
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Met Creative Valley kun je alle kanten op. Letterlijk. We zitten met twee  

vestigingen midden in het midden van het midden van Nederland. 

Onze vestiging op station Utrecht Centraal ligt letterlijk aan het OV knooppunt 

van Nederland: je stapt zo uit de trein, tram of bus het gebouw binnen, van deur 

tot deur met een dak boven je hoofd. En na afloop ben je zo weer op weg naar 

huis of je volgende afspraak. Pal naast Creative Valley zit de grootste fietsen-

stalling ter wereld en in parkeergarage P4 kun je comfortabel je auto parkeren. 

Onze ruimte The Pavilion is onderdeel van Creative Valley Papendorp.  

Business Park Papendorp is de meest centrale en best bereikbare snelweg-

locatie van Nederland, pal op het kruispunt van de A12 en A2. Als OV knoop-

punt van Utrecht West is het bovendien met OV ook uitstekend bereikbaar.  

je kan parkeren bij Creative Valley of er wordt valet parking voor je  

georganiseerd. Op verzoek boeken we ook een thuisbrengservice.

Bereikbaarder 
wordt het niet
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CREATIVE VALLEY COLLECTIV
locatie Utrecht CS  

Stationsplein 32

3511 ED  UTRECHT 

CREATIVE VALLEY COLLECTIV
locatie Papendorp  

Orteliuslaan 1

3528 BA  UTRECHT 
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We vroegen het al eerder en herhalen de vraag met alle 

liefde nog eens: wat mogen we voor je doen? Al je wensen 

zijn bespreek baar en het moet raar lopen willen wij ze niet 

uitvoerbaar vinden. Daag ons uit! 

team Creative Valley Collectiv

+31 (0)30 – 767 0411

collectiv@creativevalley.nl

Daag
ons uit!
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   creativevalley.nl/collectiv

   facebook.com/Creativevalley.nl/

   instagram.com/creativevalley.nl/

   linkedin.com/company/creativevalley


