TARIEVEN ARRANGEMENTEN
VERGADERARRANGEMENTEN
De vergader arrangementen worden berekend per dagdeel en zijn exclusief 21% BTW

Arrangement tot 25 personen tot 50 personen tot 75 personen tot 100 personen
4 uur

350,00

550,00

650,00

750,00

6 uur

475,00

675,00

800,00

900,00

8 uur

600,00

800,00

950,00

1.050,00

In de vergaderarrangementen is inbegrepen:







Gebruik informatie/edcuatiecentrum
Gebruik AV apparatuur (beamer, groot presentatiescherm laptop, geluidsinstallatie, wifi)
Koffie/thee
Water
Een rondleiding van 1 of 1,5 uur

Bij deze reservering heeft u Tomatoworld exclusief tot uw beschikking en kunt u gebruik maken van de
conferentieruimte en de expositieruimte (totaal 500m2).

Een kort vergaderarrangement van 2 uur zonder rondleiding is mogelijk voor maximaal 25 personen. De prijs
hiervoor is € 250,00 voor de conferentieruimte en € 175,00 voor de skybox. Koffie/thee zijn inbegrepen. Verdere
catering zoals een lunch is hierbij slechts mogelijk indien het binnen de 2 uur blijft.

Op http://tomatoworld.nl/nl/bezoek-ons/tarieven/ kunt u een aanvraagformulier voor een dag(deel)arrangement
en een kort vergaderarrangement downloaden. Het ingevulde formulier mailt u
naar reservering@tomatoworld.nl waarna wij uw aanvraag zullen afhandelen.

SKYBOX
Voor groepen tot maximaal 16 personen kan gebruik worden gemaakt van de skybox in de kas. Dit betreft geen
exclusieve reservering, hetgeen betekent dat het informatie-/educatief centrum en de kas gedurende uw
reservering kunnen worden bezocht door andere groepen. Het klimaat in de skybox is afhankelijk van de
buitentemperatuur.
4 uurs arrangement: € 250,00 excl. 21% BTW

Inbegrepen is:






Gebruik van de skybox met vergadertafel en loungehoek
WIFI
Water/Kofie/thee
Rondleiding van 1 of 1,5 uur

Op http://tomatoworld.nl/nl/bezoek-ons/tarieven/ kunt u een aanvraagformulier voor een dag(deel)arrangement
en een kort vergaderarrangement downloaden. Het ingevulde formulier mailt u
naar reservering@tomatoworld.nl waarna wij uw aanvraag zullen afhandelen.

CATERING
Tomatoworld biedt de mogelijkheid om tijdens de arrangementen gebruik te maken van diverse lunch- en
dinerbuffetten. Hiervoor maken wij graag een offerte op maat.

In de skybox zijn de catering mogelijkheden beperkt.

Op rondleidingen en dag(deel)arrangementen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden kunt u downloaden op onze website.

