
BASIS
2 uur € 5,50

Extra uur € 2,50
   Onbeperkt Fairtrade koffie en thee
   Karaffen Utrechts water 
   Koekjes van de Koekfabriek
   Wilhelmina pepermunt 

COMPLEET 1 DAGDEEL € 19,75
   Onbeperkt Fairtrade koffie en thee 
   Karaffen Utrechts water 
   Koekjes van de Koekfabriek
   Wilhelmina pepermunt
   Lunchbreak bestaande uit seizoenssoep, 

gezonde bowl, combinatie van bruine  

en witte broodjes (focaccia’s, ciabatta’s  

en stukken stokbrood), divers belegd
  Zuiveldranken en vruchtensappen  

van Schulp
   Keuze uit een zoete, gezonde of  

hartige snack met Charitea (biologische  

ice-tea & frisdrank)

COMPLEET 2 DAGDELEN € 29,75
    Onbeperkt Fairtrade koffie en thee 
    Karaffen Utrechts water 
    Koekjes van de Koekfabriek
    Wilhelmina pepermunt
    Lunchbreak bestaande uit seizoenssoep, 

gezonde bowl, combinatie van bruine  

en witte broodjes (focaccia’s, ciabatta’s  

en stukken stokbrood), divers belegd
    Zuiveldranken en vruchtensappen  

van Schulp
    Keuze uit een zoete, gezonde of  

hartige snack met Charitea (biologische  

ice-tea & frisdrank)
    1 uur receptie na afloop inclusief  

Hollands assortiment, tafel- en  

bittergarnituur 

BORREL 1 UUR € 12,50
    Onbeperkt Hollands drankenassortiment
    Gemengde noten, olijven en crudités  

met tuinkruiden dipsaus
    Diverse vegetarische bitterballen  

3 stuks p.p. 

BORREL 2 UUR € 19,75
    Onbeperkt Hollands drankenas- 

sortiment
    Gemengde noten, olijven en crudités  

met tuinkruiden dipsaus
    Pintxos, koude Spaanse borrelhapjes  

3 stuks p.p. 
    Diverse vegetarische bitterballen  

3 stuks p.p.

ARRANGEMENTEN

Bij elke bijeenkomst een tevreden gast, daar doen 
wij het voor! Om dit te realiseren bieden wij voor alle 
bijeenkomsten een basispakket aan. Dit pakket kunt u naar 
wens uitbreiden met diverse zoete, gezonde en hartige 
snacks, lunches, receptiearrangementen en diners. Wenst 
u de zorg volledig uit handen te geven, kies dan voor een 
compleet pakket voor één of twee dagdelen.



   Reserveringen bevestigen wij binnen 24 tot 48 

uur.
  Wij streven naar een reserveringstermijn van 5 

werkdagen.
  Wanneer de aanvraag later wordt ontvangen 

verkopen wij nooit ‘nee’, maar overleggen met 

de aanvrager wat er nog wél mogelijk is. Als de 

specifieke producten niet bereid kunnen worden, 

bieden wij een passend alternatief.
    Indien gewenst maken wij een afspraak om de 

geplande bijeenkomst voor te bespreken.
  Wanneer het gaat om gedeeltelijke annuleringen 

(bv minder personen of weglaten van 

assortiment) gelden de annuleringsrichtlijnen: 

Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voorafgaand. 

Binnen deze termijn bekijken wij per geval 

of het nodig is kosten te berekenen (in geval 

van afspraken met derden of geproduceerde 

producten).
  De nacalculatie wordt direct na afloop van 

uw bijeenkomst verwerkt in de reservering en 

middels een digitale factuur (met gespecificeerde 

bijlage) daags na de partij toegezonden.
  Indien de factuur verzonden wordt aan de 

afdeling Administratief Service Center van 

Universiteit Utrecht vragen wij u bij aanvraag het 

WBS nummer te vermelden.
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