Vergaderen in “stijl” 2019
Op een paar minuten van de A73 waant u zich in een andere wereld.
Verborgen tussen de kloosters van Steyl, aan de Maas vindt u de oude
Botanische tuin Jochumhof. In deze monumentale tuin bieden wij een
inspirerende plek voor vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten.
U vergadert in onze grote Maaszaal met een panoramisch uitzicht over de
Maas of in de knusse Schatkamer waar u in afzondering kunt vergaderen
met maximaal 10 personen. Bij mooi weer kunt u de mediterrane sfeer
buiten proeven.

Arrangementen
We hebben een viertal vergaderarrangementen voor u samengesteld.
De prijzen van onze vergaderarrangementen zijn exclusief zaalhuur. Alle prijzen zijn inclusief BTW
Daarnaast zijn er nog een aantal optionele aanvullingen waarmee aan al uw wensen kan worden
voldaan.

Arrangement Mediterrane kas










Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt ijswater
Oud Hollandse snoepjes en meeting mints
Roombotercake
Handfruit
Notitieblok en pen
Gratis gebruik Wi-Fi
Flipover inclusief papier en schrijfmateriaal
Beamer en projectiescherm

1 dagdeel
2 dagdelen

€ 13,75 p.p.
€ 20,50 p.p.

Optioneel aan te vullen met ons Jochumhof lunchbuffet (Zie aanvullingen)

€ 17,50 p.p.

Inclusief koffie/thee/melk/jus d’orange
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Arrangement Maaszicht











Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt ijswater
Oud Hollandse snoepjes en meeting mints
Roombotercake
Handfruit
Gratis gebruik Wi-Fi
Notitieblok en pen
Flipover inclusief papier en schrijfmateriaal
Beamer en projectiescherm
Dagsoep met gevarieerde belegde broodjes en rauwkost
Inclusief koffie/thee/melk/jus d’orange

1 dagdeel
2 dagdelen

€ 25,50,- p.p.
€ 32,50,- p.p.

Arrangement Botanisch groen












Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt ijswater
Oud Hollandse snoepjes en meeting mints
Roombotercake
Handfruit
Gratis gebruik Wi-Fi
Flipover inclusief papier en schrijfmateriaal
Beamer en projectiescherm
Notitieblok en pen
Onbeperkt frisdrank
Jochumhof lunchbuffet
Inclusief koffie/thee/melk/jus d’orange

1 dagdeel
2 dagdelen

€ 30,50 p.p.
€ 37,50 p.p.

Bij alle arrangementen kunt u gebruik maken van onze Apple VGA adapters!

12-uurs Combi arrangement
Botanisch groen uitgebreid met een 3-gangen diner bij ‘t Vaerhóes
€ 63,50 p.p.
Dit geldt uitsluitend voor de door ons voorgestelde menusuggesties.
Zijn er specifieke wensen voor diner ‘t Vaerhóes of a la carte, dan horen wij dat graag vooraf van u.
De arrangementen Mediterrane kas en Maaszicht kunt u aanvullen met onbeperkt frisdrank
1 dagdeel
€ 3,50 p.p.
2 dagdelen
€ 5,50 p.p.
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Zaalhuur
Met betrekking tot de zaalhuur gelden de volgende tarieven:
Maaszaal
Maaszaal 1 dagdeel ( 100 m2 )
Maaszaal 2 dagdelen
Capaciteit:
Ca. 60 pers. (theateropstelling)
Ca. 25 pers. (U-vorm)
Ca. 50 pers. (carré-vorm)

Schatkamer
Schatkamer 1 dagdeel ( 26 m2 )
Schatkamer 2 dagdelen
Capaciteit:
max 10 pers.

€ 130,00
€ 190,00

€ 75,00
€ 130,00

1 dagdeel is van 08.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 17.00 uur
2 dagdelen; van 08.00 tot 17.00 uur
3 dagdelen; van 08.00 tot 20.00 uur
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Optionele aanvullingen
Jochumhof lunchbuffet
€17,50 p.p.
Een zeer gevarieerd buffet op de door u gewenste plek in één van de sfeervolle ruimtes of in de tuin.












Soep van de dag
Diverse broodsoorten/broodjes, bruin, wit
Krentenbrood en kandijbrood
Diverse vleeswaren
Kaas jong belegen
Gemengde salade met komkommer en tomaat
Vers fruit
Diverse zoetwaren
Kroket (geserveerd met mosterd) of kippenragout
Onbeperkt koffie en thee
Onbeperkt jus d’orange en melk

Optionele aanvulling diner (zie website vergaderingen, menusuggesties Vaerhóes)
Menusuggestie 1
€ 25.50
Menusuggestie 2
€ 27,50
Menusuggestie 3
€ 32,50
Menusuggestie 4
€ 37,50
De menusuggesties zijn mogelijk bij groepen vanaf 8 personen.
Diner a la carte is ook mogelijk, we zullen in de pauze uw keuze opnemen en doorgeven aan de
keuken.
Bovenstaande diners vinden plaats bij ’t Vaerhóes (3 minuten loopafstand)
Optionele aanvullingen drank
Onbeperkt frisdrank 1 dagdeel
Onbeperkt frisdrank 2 dagdelen

€3,50 p.p.
€5,50 p.p.

Optionele aanvullingen zoet
Limburgse vlaai
Luxe vlaai

€ 2,75 p.p.
€ 3,25 p.p.

Optionele aanvullingen hartig
Kaasblokjes met mosterd(6 stuks)
Receptiegarnituur (50 stuks)
Portie olijven
Borrelgarnituur (ca. 3 personen)
Worstenbroodje
Nootjes en kaasstengels

€ 2,75 p.p.
€ 22,50
€ 3,50
€ 5,75
€ 2,50 p.p.
€ 0,75 p.p.

Optionele aanvullingen audio
Cd speler met dolby- surround system
Geluidsinstallatie incl. draadloze microfoon
2e flipover
Kopiëren of printen zwart
Kopiëren of printen kleur

€ 45,€ 50,€ 7,50
€ 0,20 p.s.
€ 0,50 p.s.
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Tijdens uw bijeenkomsten/ vergaderingen kunt u altijd even een wandeling maken door de
monumentale Botanische tuin. De tuin biedt voor uw bedrijf, organisatie diverse inspirerende plekjes
Deze tuin wordt onderhouden door ca. 40 vrijwilligers. Voor het behoud en onderhoud van de
botanische tuin vragen wij een symbolische bijdrage van € 1,- p.p. Uiteraard mogen uw gasten dan
ook de tuin bezoeken.
Als afsluiting van dit overzicht willen wij u er graag op attenderen dat alle gewenste tafelopstellingen
mogelijk zijn voor het werken in subgroepen binnen of buiten, of op een van de vele terrassen. Ons
kleine en enthousiaste team past zich graag aan aan uw specifieke wensen.
Onze bijzondere locatie is overigens ook zeer geschikt voor recepties, bedrijfspresentaties,
personeelsfeesten, familiegelegenheden, reünies, bruiloften en overige feesten en partijen.
Voor evt. informatie over hoe andere gasten hun bezoek hebben ervaren of overige informatie
verwijzen wij u door naar www.jochumhof.nl
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Annuleringsvoorwaarden:
Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden:





Tot 4 weken voor aanvang van de reservering, kosteloos.
Binnen 4 weken voor aanvang van uw reservering brengen wij 40% van de
reserveringswaarde in rekening. Bij het verschuiven van uw bijeenkomst naar een andere
datum 10%.
Binnen 2 week voor aanvang van uw reservering brengen wij 60% van de reserveringswaarde
in rekening.
Binnen 48 uur voor aanvang van uw reservering of bij no show brengen wij 100% van de
reserveringswaarde in rekening.

Het aantal personen kunt u tot 48 uur voor aanvang van uw bijeenkomst wijzigen. Mits dit niet meer
dan 10% van het gereserveerde aantal personen is.
Indien er op de dag van reservering minder deelnemers aanwezig zijn, berekenen wij het aantal door
dat uiterlijk 48 uur voor aanvang voor aanvang van de reservering aan ons is doorgegeven.
Factuuradres:
Graag ontvangen wij het juiste factuuradres met afdeling en ordernummers, bij het plaatsen van uw
reservering of vóór aanvang van uw bijeenkomst.
Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
Aansprakelijkheid:
Jochumhof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal, beschadigingen aan
eigendommen of apparatuur.
Betalingswijze:
Wij hanteren een betalingstermijn van twee weken. Mits wij in afspraak met u anders hebben
bepaald.
Overig/extra gebruik:
Worden er buiten de vooraf gemaakte arrangementen/afspraken zaken geconsumeerd, of maakt u
gebruik van optionele faciliteiten dan brengen wij deze uiteraard in rekening
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