VERGADERARRANGEMENTEN
De Koperen Hoogte beschikt over twee grote zalen en vijf kleine sub zalen met een capaciteit
vanaf 2 personen tot 300 personen.
Zaalhuur voor de Diamant, Smaragd
€ 100,00
Zaalhuur voor de Robijn, Saffier en Kristalzaal
€ 100,00
Zaalhuur voor de Herenzaal
€ 100,00
Zaalhuur voor de Serrezaal
€ 150,00
*Bovengenoemde prijzen komen bovenop uw gewenste vergaderarrangement.
Vergaderarrangement 3 uur
€ 19,50 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
Pen en blocnote
Flipover met stiften
Vergaderarrangement 3 uur inclusief lunch
€ 37,50 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
Pen en blocnote
Flipover met stiften
Lunch tot 10 personen is een 12 uurtje bestaande uit; een kop soep, brood met een
kroket en een uitsmijter met ham en/of kaas, geserveerd in het Panorama restaurant.
Lunch boven de 10 personen zal een lunchbuffet zijn, geserveerd in het Panorama
restaurant inclusief een kop soep en een warme snack.

Vergaderarrangement 4 uur
€ 24,50 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
Pen en blocnote
Flipover met stiften
Vergaderarrangement 4 uur inclusief lunch
€ 44,00 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
Pen en blocnote
Flipover met stiften
Lunch tot 10 personen is een 12 uurtje bestaande uit; een kop soep, brood met een
kroket en een uitsmijter met ham en/of kaas, geserveerd in het Panorama restaurant.
Lunch boven de 10 personen zal een lunchbuffet zijn, geserveerd in het Panorama
restaurant inclusief een kop soep en een warme snack.
Vergaderarrangement 6-8 uur
€ 57,50 per persoon
Onbeperkt koffie, thee en frisdrank tijdens de vergadering
Pen en blocnote
Flipover met stiften
Lunch tot 10 personen is een 12 uurtje bestaande uit; een kop soep, brood met een
kroket en een uitsmijter met ham en/of kaas, geserveerd in het Panorama restaurant.
Lunch boven de 10 personen zal een lunchbuffet zijn, geserveerd in het Panorama
restaurant inclusief een kop soep en een warme snack.
Lunch in de vergaderzaal
Diner in de vergaderzaal
Beamer met scherm
Handmicrofoon

€ 5,00 per persoon service toeslag
€ 7,50 per persoon service toeslag
€ 50,00 per dag
€ 40,00 per dag

Meerdaags event organiseren? Uiteraard is dit mogelijk bij De Koperen Hoogte.
Graag maken wij hier een offerte op maat voor u.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u contact met ons op!

VERGADERZALEN
De Diamantzaal en Smaragdzaal bevinden zich
op de 13de etage.
Capaciteit 6 – 12 personen
Geen andere opstelling mogelijk.
Uw lunch en/of diner kan geserveerd worden in
de vergaderzaal of in het Panorama restaurant.

De Robijn, Saffier en Kristalzaal bevinden zich
op de 2de etage.
Capaciteit Robijnzaal en Saffierzaal 2 - 5 personen
Capaciteit Kristalzaal 6 - 10 personen
Geen andere opstelling mogelijk.
Uw lunch en/of diner kan geserveerd worden in
de vergaderzaal of in het Panorama restaurant.

De Herenzaal bevindt zich op de begane grond.
Capaciteit tot 80 personen
Opstelling mogelijkheid Herenzaal:
Theater, Cabaret, Carré, U-vorm, School en Lagerhuis.
Uw lunch en/of diner kan geserveerd worden in
de vergaderzaal of in het Panorama restaurant.

Reserveren is mogelijk via de mail info@dekoperenhoogte.nl of telefonisch
via T. 0529 – 428 428.
Mocht u meer informatie wensen over de mogelijkheden, dan vernemen wij dat graag.

Groepen vanaf 80 tot 300 zullen worden ontvangen in de Serrezaal.
De Serrezaal bevindt zich op de begane grond, waar ook meerdere opstellingen mogelijk zijn.
Voor reserveringen en meer informatie over de mogelijkheden?
Kunt u contact met ons opnemen via T. 0529 – 428 428 of via de mail
info@dekoperenhoogte.nl
Uiteraard bent u ook van harte welkom om de mogelijkheden te bekijken en te bespreken,
hiervoor kunt u een afspraak maken.
Max. Aantal

Verdieping
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Theater

140

220

Cabaret 4 per tafel
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Cabaret 5 per tafel

80
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School

40
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U-vorm

45

45

Carre

56
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Lagerhuis

100
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Diner ronde tafels

80

160

Sta-zit combinatie

100

220

Sta

120

300

EXTRA MOGELIJKHEDEN TIJDENS UW VERGADERING
Ontvangst met koffie, thee en cake
Ontvangst met koffie, thee en petitfour
Ontvangst met koffie, thee en streekkoek
Ontvangst met koffie, thee en gesorteerd gebak

€ 5,50 per persoon
€ 6,00 per persoon
€ 6,15 per persoon
€ 7,50 per persoon

Nootjes en zoutjes op tafel
Bittergarnituur (8 stuks)
Bitterballen (8 stuks)

€ 3,50 per schaaltje
€ 7,25 per portie
€ 7,00 per portie

Lunch in de vergaderzaal
Diner in de vergaderzaal

€ 5,00 per persoon service toeslag
€ 7,50 per persoon service toeslag

Drie gangen diner vanaf 10 personen
€ 49,50 per persoon
Menu kan u worden toegestuurd
Exclusief consumpties
Wordt geserveerd in het Panorama restaurant op de 14e etage
Mocht u andere wensen en of ideeën hebben, deze zijn van harte welkom en werken wij
graag voor u op maat uit!

