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Welkom bij Meet and C! 
 

Bij Meet and C ben je aan het juiste adres voor een vergaderlocatie centraal gelegen in het land. 

De ruimtes bieden de mogelijkheid voor bijeenkomsten van 4 tot 50 personen. Voor meer 

personen is het mogelijk om gebruik te maken van de open ruimte die een capaciteit heeft tot circa 

150 personen. De locatie is inclusief gratis parkeren en tevens met het openbaar vervoer goed te 

bereiken. Er zijn diverse cateringmogelijkheden, van een eenvoudig ontbijt tot een uitgebreid 

dinerbuffet, maar ook voor een borrel staan wij voor je klaar.  

Een vergaderbreak inplannen? Ook daarin denken wij graag met je mee! Neem telefonisch of per 

e-mail contact met ons op, zodat wij het programma samen kunnen opstellen.  

 

Onze algemene voorwaarden zijn online te bekijken en alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

  

https://www.meetandc.nl/files/2/Algemene%20voorwaarden%20Meet%20and%20C%20v2018.pdf
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Zaalhuur 

Meet and C beschikt over vier vergaderzalen en één overleg ‘kas’ die allen los van elkaar te huur 

zijn, maar waarbij de wanden van drie vergaderzalen flexibel zijn en er één grote ruimte gecreëerd 

kan worden. Daarnaast is het voor grote groepen mogelijk om de gehele begane grond af te huren. 

o Uurtarief tussen 08.30 – 17.30 uur    € 8,- p.p. per uur* 

o Uurtarief vanaf 17.30 uur / weekend    € 11,- p.p. per uur** 

* De kosten van de vergaderzalen zijn vanaf minimaal 4 personen. 

** In het weekend en avonden hanteren wij een minimale afname van 6 personen en een minimale 

vergadertijd van 4 uur en op zaterdag wordt er een aanvullende opslag berekend. 

Faciliteiten 

• Gastvrouw aanwezig bij ontvangst  

• Gratis parkeergelegenheid op basis van beschikbaarheid 

• Onbeperkt koffie, thee en water 

• Op loopafstand van Station Gorinchem 

• Gratis WiFi 

• Flip-over  

• Gebruik flatscreen TV of projectiescherm en beamer  € 9,50 per uur  

• Microfoon en geluidsinstallatie    € 9,50 per uur 

• Presentie laptop      € 25,- per dagdeel 

• Videoconference (scherm, microfoon, webcam en laptop) € 25,- per uur 
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Opstellingen 

Blokopstelling 

Een blokopstelling is ideaal voor een brainstormsessie of vergadering waarbij er een presentatie 

wordt gehouden. Kies een blokopstelling voor een super brainstormsessie, goede presentatie of 

vergadering. 

Capaciteit: 2 - 32 personen 

Theateropstelling 

Ook een theateropstelling is zeer geschikt wanneer er presentaties worden gehouden. Goede start 

van een presentatie… Alle neuzen staan dezelfde kant op! 

Capaciteit: max. 50 personen 

Receptie-opstelling 

Wil je een meer informele sfeer creëren? Dan is de receptie-opstelling de beste optie. Borreltijd of 

netwerken? In een mum van tijd heeft Meet and C alle ruimte gecreëerd. 

Capaciteit: max. 150 personen 

 

Catering  

Meet and C biedt verschillende cateringmogelijkheden als aanvulling op jouw vergadering, cursus, 

training of bijeenkomst (formeel of informeel). Goed eten zorgt voor verbintenis. Alles kan! 

Onderstaand een paar standaardsuggesties. Maar denk ook aan een diner van heerlijke tapas, 

beste borrelhappen en een uitgebreide Indonesische rijsttafel. Meer inspiratie nodig? Bel ons op 

0183 – 64 63 33 en we denken graag met je mee. 

Lekkernijen 

Bij ontvangst of tijdens een break iets lekkers nuttigen? Wij regelen het voor je! Een écht Gorcumse 

lekkernij of een plakje cake, het kan allemaal! Geleverd door Speciaalbakkerij Van der Grijn. 

Onderstaand bevindt zich een aantal voorbeelden, maar mocht je zelf een andere voorkeur 

hebben, dan vernemen wij dat graag. 

• Bonbons     € 15,- per doosje á 12 stuks  

• Chocolade Bossche bol   € 4,00 per stuk  

• Zoeterie van kleine gebakjes   € 10,- per doosje á 7 stuks  

• Vers gebakken gevulde koek   € 2,50 - per stuk  

• Plak boeren scharrelcake   € 1,50 per stuk  

Jouw gasten een kleinigheidje meegeven? De Gorcumse Zoute Bollen zijn een échte aanrader! 

Inclusief een mooi blik voor € 6,50 per stuk. 
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Ontbijt  

Tijdens jouw ochtendvergadering een lekker broodje of croissantje met koffie, thee, melk en jus 

d’orange? Meet and C verzorgt een ontbijtbuffet tijdens jouw vergadering.  

• Mix van harde en zachte luxe belegde broodjes (2 p.p.) 

• Croissant  

• Koffie, thee, melk en jus d’orange 

• Stuk handfruit  

Prijs voor dit arrangement is € 17,50 per persoon. 

Lunch 

Lunch Compleet 

Tijdens de vergadering genieten van een heerlijke lunch? Bij de Lunch Compleet worden er voor 

alle personen versgebakken luxe belegde broodjes geserveerd in de zaal waar je zit te vergaderen. 

Zo kun je lekker even pauzeren of meteen doorgaan met vergaderen onder het genot van een 

lekker broodje. 

• Mix van harde en zachte luxe belegde broodjes (2 p.p.) 

• Koffie, thee, melk en jus d’orange 

• Stuk handfruit 

Prijs voor dit arrangement is € 17,50 per persoon. 

Extra supplementen 

Op zoek naar net iets extra’s voor tijdens de lunch? Denk bijvoorbeeld aan: 

• Warm saucijzenbroodje / kaasbroodje  € 3,00 per stuk 

• Warm pizza breakbroodje   € 3,00 per stuk 

• Verse fruitsalade    € 4,50 per persoon 

• Broodje kroket     € 4,50 per stuk  

• Kop soep      € 5,50 per persoon 

Borrel 

Na de vergadering even lekker informeel netwerken met jouw gasten? Wij verzorgen graag een 

hapje voor jouw gezelschap aansluitend aan de vergadering.  

Borrelgarnituren 

Tafelgarnituren       € 5,- per persoon 

o Mexicaanse tortillachips met een pikante salsasaus 

o Notenmelange 

o Zoute koekjes 
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Wij serveren een mix van bovenstaande hapjes. Er geldt een minimum afname van 4 personen. 

Bittergarnituur warm (na 12.00 uur)    € 25,- per portie 

o Mix van 24 stuks verschillende warme bittergarnituur 

Hollandse borrelgarnituur      € 8,50 per persoon 

o Twee soorten worst 

o Jonge en oude kaas met mosterd 

o Krokante stengels (2 smaken) 

Wij serveren een mix van bovenstaande hapjes. Er geldt een minimale afname van 4 personen. 

Gezonde snack       € 6,- per persoon 

o Komkommer, tomaatjes en wortels 

o Humus en tzatziki dip 

Wij serveren een mix van bovenstaande hapjes. Er geldt een minimale afname van 4 personen. 

Assortiment frisdranken (o.b.v. nacalculatie)   € 2,75 per consumptie  

o Mix van frisdranken en alcoholvrije dranken  

Diner 

 

Dinerbuffet 

Ieder buffet wordt naar jouw wensen samengesteld. Onze vaste cateraar maakt alles zelf, veelal 

duurzaam en/of biologisch. Vanaf minimaal 25 personen verzorgen wij een dinerbuffet naar keuze. 

Uiteraard kan er rekening gehouden worden met dieetwensen en allergieën. Neem contact met 

ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.  


