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Leerpunt KOEL 

 
Zaalhuur 2020 

 

Leerpunt KOEL verhuurt haar nascholingszalen die bij uitstek geschikt zijn voor uw vergadering, training, 

seminar, etc. De drie zalen zijn uitgerust met moderne audiovisuele middelen (laptop, beamer, 

beamerscherm, draadloos internet), waarvan u gratis gebruik kunt maken. Alle ruimten zijn voorzien van 

airconditioning. Hieronder vindt u aanvullende informatie over onze zalen en de arrangementen. 

 

Wanneer u na het lezen van onderstaande informatie uw bijeenkomst bij ons wilt organiseren, neemt u 

dan contact op met ons secretariaat (tel. 078-6193068, keuze 2) of per e-mail 

(secretariaat@leerpuntkoel.nl). 

 

 

Zalen 

 

Capaciteit zalen  U-vorm  Theater Cabaret Vergadering 

De Noord      24      50      40            - 

De Beneden-Merwede      24        50      40                            - 

De Oude Maas      12       -       -                     15 

 

 

De Noord 

Deze zaal is gelegen aan de voorzijde van ons pand en kijkt uit op de parkeerplaats. In deze zaal kunnen 

diverse opstellingen worden geplaatst (U-vorm, theater, cabaret). 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@leerpuntkoel.nl
http://www.leerpuntkoel.nl/
mailto:secretariaat@leerpuntkoel.nl


IJsselmeer 34,  

3332 EX Zwijndrecht 

T: 078-6193068, F: 078-6197169, E: secretariaat@leerpuntkoel.nl                                               www.leerpuntkoel.nl 

 

 

De Beneden-Merwede 

Ook deze zaal is gelegen aan de voorzijde van ons pand en kijkt uit over de parkeerplaats en het 

parkeerdek van de naast ons pand gelegen parkeergarage. In deze zaal kunnen diverse opstellingen 

worden geplaatst, (U-vorm, theater, cabaret). 

 
 

 

De Oude Maas 

Onze kleinste zaal kijkt uit over de besloten parkeerplaats aan de achterzijde van het pand. In deze zaal 

kunnen diverse opstellingen worden geplaatst, (U-vorm, vergaderopstelling). 

 

 
 

 

 

Parkeren 

U kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen voor ons pand. Parkeren is gratis.  
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Prijs bijlage  

(alle prijzen zijn excl. BTW) 

 

Prijzen zaalhuur 

 

Zaal      1 dagdeel* 2 dagdelen* 

De Noord          € 255,-      € 435,- 

De Beneden-Merwede          € 255,-      € 435,- 

De Oude Maas          € 137,50       € 249,- 

(*1 dagdeel = 1 ochtend, middag of avond) 

 

Het huren van meerdere zalen tegelijk behoort tevens tot de mogelijkheid. Hiervoor gelden de volgende 

prijzen: 

      1 dagdeel* 2 dagdelen* 

De Noord of De Beneden-Merwede en De Oude Maas     € 359,-      € 599,- 

De Noord en De Beneden-Merwede       € 459,-      € 790,- 

De Noord, De Beneden-Merwede en De Oude Maas        € 575,-      € 1015,- 

(*1 dagdeel = 1 ochtend, middag of avond) 

 

 

Prijzen arrangementen 

 

Vergaderarrangement (per dagdeel)    €  8,- p.p. 

Inclusief: 

• Koffie, thee en koekjes 

• Mineraalwater in de zaal 

• Gebruik beamer, laptop, beamerscherm, flip-over. 

 

 

Vergaderarrangement met Lunch     € 25,50 p.p. per dag  
Inclusief: 

• Onbeperkt koffie & thee 

• Koekjes 

• Mineraalwater in de zaal 

• Uitgebreide lunch bestaande uit luxe belegde broodjes (2 p.p.), soep,     

melk, karnemelk en jus d’orange 

• Gebruik beamer, laptop, beamerscherm, internetverbinding en flip-over. 

 
Vergaderarrangement met warme maaltijd     € 32,50 p.p. per dag 

Inclusief: 

• Onbeperkt koffie & thee 

• Koekjes 

• Mineraalwater in de zaal 

• Uitgebreide warme maaltijd (buffet) 

• Gebruik beamer, laptop, beamerscherm, internetverbinding en flip over 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW. 

NB Mocht u voor uw bijeenkomst andere cateringwensen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 
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