Inspirerend en
betekenisvol
vergaderen?

Ons prachtige pand in Utrecht beschikt over een inspirerende
ruimte waar u in alle rust met uw team of organisatie kunt
vergaderen of een presentatie kunt geven. Betekenisvol, omdat u
zelf bepaalt wat u het waard vindt en het bedrag ten goede komt
aan de Driessen Foundation.

Over locatie Utrecht
Locatie Utrecht is gelegen aan de Oudegracht, de bekendste gracht in Utrecht
en ongeveer twee kilometer lang. Utrecht is de vierde stad van Nederland
naar inwonertal en opmerkelijk compact en overzichtelijk. De Middeleeuwse
binnenstad leent zich uitstekend om al wandelend te ontdekken.

Steun de Driessen Foundation
Maakt u gebruik van één van onze vergaderruimtes, dan bepaalt u zelf achteraf
welk bedrag wij op de factuur mogen zetten. U betaalt wat u het waard vindt.
Met uw bijdrage steunt u de Driessen Foundation. Deze heeft als doel
werkgeluk mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die barsten van het talent, maar niet de kans krijgen om dit
te laten zien. Voor hen maakt de Driessen Foundation graag het verschil.
Want juist deze mensen verdienen een werkplek waar ze met trots kunnen
laten zien wie ze zijn. Wij noemen dat werkgeluk. En hoe meer werkgeluk wij
kunnen delen, hoe beter.

U bent van harte welkom!

Een kijkje nemen
in onze locatie
Utrecht?
www.driessen.nl/locaties

De Werfkelder
De vergaderruimte bevindt zich in de Werfkelder en is een
inspirerende, moderne ruimte die vroeger werd gebruikt als
opslagkelder onder de grachtenpanden. Nu wordt het gebruikt als
vergaderruimte, waar je met de ramen open uitzicht hebt op de
prachtige gracht. De hele dag zie je rondvaartboten, kano’s en
sloepen voorbij komen.

Specificaties
- Tafel voor max. 12 personen
- Airco
- Wifi, groot scherm, laptop, clicker en flipover

Arrangementen
Naast het gebruik van koffie, thee en lekkernijen zijn er diverse
arrangementen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan een ontbijt
bijeenkomst, een vergadering met verzorgde lunch en/of een gezellige
afsluitende borrel. Bij mooi weer kan dit op het terras aan de gracht.
Wij houden graag rekening met uw persoonlijke wensen en maken
samen met u een arrangement op maat.

Tip! Het is mogelijk om met een sloep aan te meren aan de Werfkelder, leuk voor een uitje! (Dit dient u zelf te organiseren).

Reserveren?
Wilt u gebruik maken van een van onze vergaderruimtes of heeft u
vragen over de mogelijkheden? Kijk dan op www.driessenfoundation.nl.
Ook kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 209 60 00
of stuur een e-mail naar utrecht@driessen.nl.
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