Rekenvoorbeelden:
10 personen, 1 dagdeel:
€ 210,00 en € 50,00 = € 260,00. Dit is € 26,00 per persoon
15 personen, 1 dag:
€ 340,00 en € 225,00 = € 565,00. Dit is € 37,00 per persoon

Trainen of vergaderen bij Edufit

Algemeen
• De accommodatie is per dagdeel te huren:
09.00 uur – 13.00 uur en/of van 13.00 uur – 17.00 uur
•
De accommodatie is niet beschikbaar in de
schoolvakanties
•
Roken is in de accommodatie niet toegestaan
Annuleringsregeling
Annulering van de huur dient schriftelijk te geschieden.
• Bij annulering in minder dan 1 maand, maar meer dan 1 week
voor huurdatum, betaalt u 50% van het huurbedrag.
• Bij annulering minder dan 1 week voor de huurdatum, wordt
100% van het huurbedrag in rekening gebracht.
Aanbieding
U kunt korting krijgen op de huur van de accommodatie als u naast
de huur van de accommodatie ook gebruik maakt van andere
diensten van Edufit, zoals:
• ontwikkelen en uitvoeren van de training
• optreden als co-trainer of procesbegeleider
• coachen van een door u gevraagde trainer of
• advies over het gebruik van activerende werkvormen.
De korting is afhankelijk van het totale bedrag van de offerte.
Contact
Voor informatie over de huur van de accommodatie, reservering of
annulering kunt u contact opnemen met Lia Bijkerk op
0182-519292 of via e-mail: l.bijkerk@edufit.nl.

Edufit, Graaf Florisweg 30, 2805 AL Gouda
tel: 0182 - 519292, www.edufit.nl, info@edufit.nl

Bent u op zoek naar een inspirerende omgeving met veel
privacy voor een workshop, training of vergadering?
Edufit is een bureau met als missie:
inspireren, stimuleren en faciliteren
van particulieren, professionals, en
organisaties op het gebied van
Educatie, Bewegen en Gezondheid.
Voor uw eigen bijeenkomsten kunt u
onze accommodatie huren.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de locatie is uitstekend:
Gouda Centraal Station bevindt zich op 5 min loopafstand. Met de
auto kunt u vanaf de A12, de A20, de N11 en de N207 de
accommodatie in 8 minuten bereiken.
Edufit heeft 7 parkeerplaatsen op eigen terrein waar u gratis kunt
parkeren. Mochten deze parkeerplaatsen bezet zijn, kunt u betaald
parkeren op twee grote parkeerterreinen in de directe omgeving.
Voorzieningen
binnen
• Receptie met koffiecorner
• Moderne trainings- / vergaderzaal van 10 m x
10 m voorzien van airconditioning voor
maximaal 15 personen
• Vergaderruimte voor maximaal 7 personen
• Representatief meubilair
• Moderne toiletgroep met douchegelegenheid
buiten
• Diverse terrassen
• Jeu des Boules baan
• Wandelmogelijkheden

Huur accommodatie
• Gebruik van alle voorzieningen binnen en buiten
• Opstelling stoelen en tafels naar wens
• Gebruik twee flip-overs met voldoende stiften en papier
• Een beamer, een laptop met PowerPoint en een scherm zijn
aanwezig. U kunt vooraf uw presentatie mailen of u neemt een
USB-stick met uw presentatie mee
• Gebruik van geluidsinstallatie voor CD, USB of I-pod
• Gebruik van overheadprojector en diaprojector
• Gebruik van pinwand
• Trainerskoffer met plakband, post-its, stiften etc.
Arrangement per deelnemer
• Onbeperkt koffie, thee en water gedurende
de bijeenkomst
• Muffin, boterkoek of cake in de pauze
• Koekjes / snoepjes
• Uitgebreide lunch (soep, buffet, fruit en
toetje) inclusief melk, karnemelk en jus
d’orange
• ’s Middags éénmaal frisdrank
• Naambordje en pen
Tarieven
Huur accommodatie (inclusief beamer) voor maximaal 15
personen
• € 210,00 per dagdeel
• € 340,00 per dag
Arrangement per deelnemer
• € 5,00 per persoon, per dagdeel
• € 15,00 per persoon, per dag (inclusief lunch)
De prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

