2B-Home Event Centre
Informatie zakelijke evenementen

Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT ZOETERMEER
079-316.00.66.
www.2b-home.nl
info@2b-home.nl

Waarom vergaderen bij 2B-Home Event Centre?
2B-Home Event Centre biedt u een toplocatie voor o.a.:
 Conferenties & Congressen van 5 tot 500 gasten
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 Cursus en vergaderarrangementen van 5 tot 350 gasten
 Bedrijfspresentaties tot 800 m2
 Recepties tot 500/ 550 zittende gasten
 Buffetten en diners
 Jubilea en personeelsfeesten
 Diverse ruimtes voor het geven van (langdurige) cursussen /trainingen
 Beurslocatie

Wij beschikken over:
 Top kwaliteit in (eigen) catering en in comfortabele en prettige ambiance
 Ultra moderne klimaat- en luchtbehandeling
 Airconditioning
 Ruime gratis parkeergelegenheid voor de deur
 Invalidentoegankelijk incl. invalidentoilet
 Moderne audio visuele apparatuur in alle zalen
 Gratis WIFI
Waarom kiezen voor 2B-Home Event Centre:
 Aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van haar omgeving
 Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 Klein team met aandacht voor persoonlijk contact met haar gasten
 Mooie ruime lichte zalen, aan elkaar te koppelen door verschuifbare wanden
 Gelegen in park, centraal in Zoetermeer
 Goede bereikbaarheid vanaf de A12 en openbaar vervoer voor de deur
 Verse producten uit eigen keuken
 Gastvrij en gastgerichte bediening

Vergaderarrangementen
Niet alleen de inhoudelijke kant beïnvloedt de effectiviteit van uw vergadering. Ook
bijvoorbeeld waar men vergadert, hoe men zit en wie naast wie zit. 2B-Home biedt u
de perfecte locatie en tools om hier op in te springen. In overleg met onze gastvrouw/
gastheer bepalen wij samen de perfecte opstelling voor uw vergaderruimte.
Hieronder vindt u een keuze uit onze arrangement mogelijkheden. De prijzen zijn
gebaseerd op 10< 30 personen. Voor meer-/ minder personen geldt een meer-/
minder prijs. Wij maken voor u graag een offerte op maat!
Vergaderarrangement 4- uurs à € 19,50 p.p.:
 Huur vergaderruimte in door u gewenste opstelling
 Blocnote en pen
 Gebruik van whiteboard met stiften in verschillende kleuren
 Gebruik van beamer en projectiescherm
 Gratis WIFI
 Onbeperkt koffie, (kruiden)thee, fruitsappen en ijswater
 Vers handfruit in de zaal
Vergaderarrangement 4- uurs ‘plus’ à € 29,50 p.p.:
 Arrangement 4-uurs
 Broodjes lunch bestaande uit een kopje soep van de dag, 2 luxe belegde
broodjes p.p. (keuze uit: vers gebakken Waldkorn met gerookte zalm en
roomkaas, stokbrood gezond met kaas, komkommer en ei, mini ciabatta
‘Caprese’ en Italiaanse bol met Serranoham, rucola en zongedroogde tomaatjes),
vers fruit, koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Vergaderarrangement 8- uurs à € 32,50 p.p.:
 Huur vergaderruimte in door u gewenste opstelling
 Blocnote en pen
 Gebruik van whiteboard met stiften in verschillende kleuren
 Gebruik van beamer en projectiescherm
 Gratis WIFI
 Onbeperkt koffie, (kruiden)thee, fruitsappen en ijswater
 Vers handfruit in de zaal
 Broodjes lunch bestaande uit een kopje soep van de dag, 2
luxe belegde broodjes p.p. (keuze uit: vers gebakken Waldkorn met gerookte
zalm en roomkaas, stokbrood gezond met kaas, komkommer en ei, mini ciabatta
‘Caprese’ en Italiaanse bol met Serranoham, rucola en zongedroogde tomaatjes),
vers fruit, koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.

Vergaderarrangement 8- uurs ‘plus’ à € 36,50 p.p.:
 Huur vergaderruimte in door u gewenste opstelling
 Blocnote en pen
 Gebruik van whiteboard met stiften in verschillende kleuren
 Gebruik van beamer en projectiescherm
 Gratis WIFI
 Onbeperkt koffie, (kruiden)thee, fruitsappen en ijswater
 Vers handfruit in de zaal
 Lunchbuffet bestaande uit een kopje soep, vers afgebakken broodjes,
croissantjes, boerenbruin en tijger witte boterhammen, rauwkost salade met
(aparte) dressing, diverse kaassoorten, boeren achterham, diverse worstsoorten,
carpaccio, gekookte eieren, zoet beleg, kroketje, vruchtenyoghurt, vers fruit,
koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Vergaderarrangement 8-uurs ‘deluxe’ à € 45,50 p.p.:
 Huur vergaderruimte in door u gewenste opstelling
 Blocnote en pen
 Gebruik van whiteboard met stiften in verschillende kleuren
 Gebruik van beamer en projectiescherm
 Gratis WIFI
 Onbeperkt koffie, (kruiden)thee, fruitsappen en ijswater
 Vers handfruit in de zaal
 Lunchbuffet bestaande uit een kopje soep, vers afgebakken broodjes,
croissantjes, zonnevolkoren bruin en vers afgebakken wit brood, rauwkost salade
met (aparte) dressing, diverse kaassoorten, boeren achterham, diverse
worstsoorten, carpaccio, gekookte eieren, zoet beleg, kroketje, vruchtenyoghurt,
vers fruit, koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange
 Ochtendpauze met zoete lekkernijen bestaande uit huisgebakken brownies, mini
stroopwafeltjes en mini muffins (ongeveer 10.30 uur)
 Middagpauze met warm bittergarnituur of diverse rauwkostsnacks met pikante
rode dip
 Afsluitende Businessborrel ‘plus’ bestaande uit 2 drankjes naar keuze en 2 maal
warm bittergarnituur per persoon en zoute koekjes en pittige notenmix op de bar.
Arrangementsprijzen geldig 10< 30 personen
Arrangementen van 5< 10 gasten + € 7,50 p.p.
Arrangementen > 30 gasten (in de zelfde zaal) -/- € 5,00 p.p.

Last minute vergaderarrangementen
Last minute extern een vergadering plannen of als ZZP’er op zoek naar
een werkplek buitenshuis?
Niet alleen de inhoudelijke kant beïnvloedt de effectiviteit van uw vergadering,
afspraak of werk. De locatie speelt een grote rol en ook hoe men zit en wie naast wie
zit. 2B-Home biedt u de perfecte locatie en tools om hier op in te springen in
combinatie met onbeperkt heerlijke koffie. In overleg met onze gastvrouw/ gastheer
bepalen wij samen de perfecte opstelling voor uw vergaderruimte of werkplek!
We hebben speciaal voor last minute meetings een aantrekkelijk arrangement
opgesteld. De prijzen zijn gebaseerd op 10< 30 personen. Voor meer-/ minder
personen geldt een meer-/ minder prijs. Wij maken voor u graag een offerte op maat!
Last minute vergaderarrangement 2-uurs à € 15,00 p.p.:
 Huur vergaderruimte in door u gewenste opstelling
 Gratis WIFI en stroom
 Onbeperkt koffie, (kruiden)thee en ijswater
Let op! Dit arrangement is alleen geldig bij boeking binnen 14 dagen voor
aanvangsdatum en op basis van beschikbaarheid.
Last minute meeting of kantoor arrangement per uur € 7,50 p.p.:
 Huur (vergader)tafel en stoel in eventueel gedeelde zaal of foyer
 Gratis WIFI en stroom
 Onbeperkt koffie, (kruiden)thee en ijswater
Let op! Dit arrangement is alleen geldig bij boeking binnen 7 dagen voor
aanvangsdatum en op basis van beschikbaarheid.

Op zoek voor een werkplek of vergaderruimte in informele kleine
setting?
Graag overleggen wij met u over de ideale
overleg- of werkplek!

Lunchsuggesties
Broodjes lunch ‘basic’
€ 12,50 p.p.
 1 Meergranen bol met roomkaas en Serranoham, 1 witte bol met oude kaas
en eiersalade, 1 stuk fruit en een glas jus d’orange, melk of karnemelk
Broodjes lunch ‘deluxe’
€ 14,75 p.p.
 Broodjes lunch bestaande uit een kopje soep van de dag, 2 luxe belegde
broodjes p.p. (keuze uit: vers gebakken Waldkorn met gerookte zalm en
roomkaas, stokbrood gezond met kaas, komkommer en ei, mini ciabatta
‘Caprese’ en zonnevolkoren bruin brood met Serranoham, rucola en
zongedroogde tomaatjes), vers fruit, koffie, thee, melk, karnemelk en jus
d’orange.
Luxe wraps & sandwiches (5 p.p.)
€ 16,75 p.p.
 Wraps & Sandwiches rijkelijk belegd met beenham, tomaat en sla- melange,
gerookte zalm en crème fraîche, oude kaas, eiersalade, roomkaas van groene
kruiden, etc., vers fruit, yoghurt, jus d’orange, melk en karnemelk
Lunchbuffet ‘basic’
€ 17,75 p.p.
 Lunchbuffet bestaande uit een kopje soep, vers afgebakken broodjes,
croissantjes, zonnevolkoren bruin en wit groot brood, rauwkost salade met
(aparte) dressing, diverse kaassoorten, vleeswaren, carpaccio, gekookte
eieren, zoet beleg, kroketje, vruchtenyoghurt, vers fruit, koffie, thee, melk,
karnemelk en jus d’orange.
Lunchbuffet ‘deluxe’
€ 22,50 p.p.
 Lunchbuffet als hierboven met als uitbreiding diverse zoete broodsoorten als
donuts, koffiebroodjes en chocoladebroodjes, een extra salade en verse jus
d’orange
Warme lunch
€ 25,75 p.p.
 Koud voorgerecht, hoofdgerecht met bijpassend groenten- en aardappel
garnituur, koffie
Dagschotel, bestaande uit een warm hoofdgerecht vis, vlees
of vegetarisch en een groenten en aardappelgarnituur
€ 15,50 p.p.

Supplementen lunch & vergaderarrangementen
Bij de lunch:
Kopje soep
Warm item
Fruitsalade, rauwkostsalade of salade Caprese
Witte bol of Waldkornbol luxe belegd (zalm, carpaccio, etc.)
Zachte bolletjes belegd met boerenham of (oude) kaas
Broodjes kroket
Luxe belegde sandwiches (2 stukjes)
Assortiment vruchtenyoghurt
Saucijzen of kaasbroodjes

Lekkernijen:
Lekkernijen assorti, huisgemaakte brownies, mini muffins en mini
stroopwafeltjes
Gesorteerd gebak
Petit fours
Petit fours met logo
Friandises (assortiment bonbons, chocoladeflikken & petit glacé’s)
Muffins
Gevulde roomboterkoeken
Stroopwafels
Huisgemaakte brownies
Cake (roomboter of chocolade)
Roomboter koekjes assorti
IJsbreak: wij gaan rond met diverse verpakte ijsjes
Borrelbreak: een alcoholisch drankje naar keuze vergezeld met een
warm bittergarnituur
Fruitbreak; een glas vers gesneden seizoen fruit
Winterbreak: warme apfelstrüdel met warme chocomelk of thee
Breakfast: een croissant met jam en een verse jus d’orange
Crudité’s: een gezond tussendoortje bestaande uit o.a. mini tomaat,
komkommer, paprika, etc. voorzien van een pittige dip

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,50 p.p.
2,25 p.p.
3,75 p.p.
6,00 p.p.
3,75 p.p.
3,75 p.p.
4,25 p.p.
1,95 p.p.
3,50 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50 p.p.
3,85 p.p.
3,00 p.p.
3,50 p.p.
1,95 p.p.
2,95 p.p.
2,00 p.p.
1,50 p.p.
2,25 p.p.
1,40 p.p.
0,80 p.p.
2,25 p.p.

€
€
€
€

4,50 p.p.
3,75 p.p.
5,50 p.p.
6,25 p.p.

€ 4,25 p.p.

Businessborrels
Sluit uw training of vergadering gezellig af met een van onze Businessborrels. Leer
collega’s beter kennen in een informele setting, onder het genot van een lekker hapje
en drankje!
Deze borrels zijn uitsluitend te boeken in combinatie met een van de
vergaderarrangementen. Voor losse borrels wijzen we u graag door naar onze
borrelarrangementen.
Businessborrel ‘basic’
 1 drankje naar keuze
 1 maal warm bittergarnituur

€ 3,50 p.p.

Businessborrel ‘plus’
 2 drankjes naar keuze
 2 maal warm bittergarnituur
 Zoute koekjes en pittige notenmix

€ 7,00 p.p.

Businessborrel ‘deluxe’
 3 drankjes naar keuze
 3 maal warm bittergarnituur
 1 luxe koud hapje
 Zoute koekjes en pittige notenmix

€ 11,75 p.p.

Borrelarrangementen
Borrelarrangement
Wij verzorgen uw borrel met onbeperkt drankjes uit ons nationale assortiment (koffie,
thee, bier, wijn, frisdranken, jus d’orange, port, sherry, vermouth, jenever en vieux),
serveren hierbij een aantal maal warm bittergarnituur en luxe koude hapjes. Tevens
plaatsen wij zoute koekjes, pittige notenmix en crudité’s (rauwkost) met dip op de
(sta)tafels.
Borrelarrangement 1 uur
Borrelarrangement 1,5 uur
Borrelarrangement 2 uur
Borrelarrangement 3 uur
Borrelarrangement 4 uur
Borrelarrangement 5 uur

€ 12,75 p.p.
€ 15,50 p.p.
€ 17,75 p.p.
€ 22,75 p.p.
€ 26,50 p.p.
€ 29,25 p.p.

Wist u dat onze sfeervolle bar uitermate geschikt is voor borrels tot 50 gasten en ook
exclusief te reserveren is?

(*) Al onze arrangementen zijn te bestellen vanaf 25 personen. Bij een kleiner aantal personen wordt
er een meerprijs in rekening gebracht.

Prijzen Zaalhuur 2018
Zaal:
Vesta

Opp.:
155 m2

Aphrodite

75 m2

Hestia

155 m2

Hera

75 m2

Dionysos

155 m2

Bar

max 50
personen
max 600
personen

Exclusief

Dagdelen:
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
per dagdeel

excl. BTW
€ 175,00
€ 230,00
€ 279,50
€ 117,50
€ 171,50
€ 221,50
€ 175,00
€ 230,00
€ 279,50
€ 117,50
€ 171,50
€ 221,50
€ 175,00
€ 230,00
€ 279,50
€ 247,50

per dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen

€ 1.750,00
€ 2.250,00
€ 2.750,00

Voor alle grote zalen:
Voor feesten standaard
€275,00 per dagdeel

Alle onze zalen zijn middels verschuifbare geluidsdichte wanden aan elkaar te
koppelen en dus te vergroten naar keuze. U kunt een grote zaal uitbreiden met 25m2
extra voor € 49,50 excl. 21% BTW per dagdeel.
Eén dagdeel is van 08.00 uur t/m 12.30 uur, van 13.30 uur t/m 18.00 uur of van
19.00 uur t/m 24.00 uur. Prijzen voor overige tijden op aanvraag. Voor alle
arrangementen geldt dat deze reeds inclusief zaalhuur zijn. De zaalhuur is inclusief
het gebruik van één gratis whiteboard met gekleurde stiften.
De genoemde prijzen zijn exclusief (verplichte) horeca afname. Het meebrengen van
eigen consumpties is niet toegestaan binnen 2B-Home Event Centre.

Prijzen Audio Visuele middelen
AV pakket 1:
Beamer & projectiescherm (met VGA aansluiting)
AV pakket 2:
Beamer, projectiescherm & HDMI of Apple aansluiting
AV pakket 3:
Beamer, projectiescherm, laptop, presenter, HDMI kabel
& Apple aansluiting
AV pakket 4:
Beamer, projectiescherm, laptop, presenter en microfoon
voor de spreker
Los te boeken:
Flip-over
White board
Projectie scherm
Laptop
Presenter
VGA kabel
HDMI of Apple aansluiting
Tafel microfoon
Interruptie microfoon
Clip microfoon (draadloos)
Mengpaneel (bij gebruik meerdere microfoons)
Katheder
DVD Speler
Muzieksetje klein met USB aansluiting
Podium per deel van 1 bij 2 meter
Tegels en rokken

per m2

€ 72,50
€ 82,50
€ 137,50
€ 147,50
€ 17,50
€ 13,50
€ 39,75
€ 45,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 27,50
€ 27,50
op aanvraag
€ 57,50
€ 23,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 59,50
€ 7,50

Alle huurprijzen audio visueel zijn exclusief
21% B.T.W.
Deze prijzen gelden indien zij op voorraad
zijn. Indien niet voorradig, zijn de prijzen op
aanvraag.

Wist u dat bij de vergaderarrangementen een whiteboard én het gebruik
van draadloos internet inclusief is?

Routebeschrijving
2B-Home Event Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT ZOETERMEER
www.2b-home.nl
info@2b-home.nl

Vanuit Den Haag:
A12 richting Utrecht, eerste afslag (nr. 6 ) Zoetermeer, verkeerslichten linksaf
(Afrikaweg), tweede verkeerslicht rechtsaf (Van Leeuwenhoeklaan), eerste verkeerslicht
rechtsaf, (Boerhaavelaan), eerste weg linksaf (van Stolberglaan), weg volgen over
spoorviaduct tot aan rotonde. Op de rotonde rechtsaf, het park in.
Vanuit Utrecht:
A12 richting Den Haag, afslag (nr. 7 ) Zoetermeer, verkeerslichten linksaf over de A12
(Oostweg). Eerste verkeerslicht rechtsaf (Zuidweg), derde verkeerslicht rechtsaf, direct
over de spoorbaan en onder viaduct van de A12 door (Eerste Stationsstraat). Aan de
rechterkant heeft u de fabriek van Nutricia. Weg naar links volgen en na 250 meter op de
rotonde linksaf de weg inrijden die het park in gaat.
Vanuit Zoetermeer:
2B-Home Event Centre bevindt zich in het Burgemeester Vernèdepark, gelegen aan de
rotonde op splitsing van de van Stolberglaan en de dr. J.W. Paltelaan (wijk 12).
Busverbindingen:
Op de kruising van de van Stolberglaan en de Dr. J.W. Paltelaan zijn bushaltes van de
stadsdiensten 71 (Centrum West- Zoetermeer NS- Rokkeveen- Zoetermeer oost- 2BHome- Centrum West) en 72 (Centrum West- 2B-Home- Zoetermeer oost NSRokkeveen- Zoetermeer NS- Centrum West). Streekdienst 170 (Leiden- Zoetermeer- 2BHome-Rotterdam v.v.) bevindt zich naast het NS station van Station Zoetermeer Oost.
Randstadrail:
Het randstadrailstation Delftsewallen bevindt zich op 80 meter van 2B-Home Event
Centre.
NS station:
Station Zoetermeer Oost bevind zich aan de oostzijde van de A12. De loopafstand tot
aan 2B-Home bedraagt +/- 250 meter. U loopt dan onder het viaduct van de A12 door,
aan de rechterkant heeft u de fabriek van Nutricia. Weg naar links volgen en na 250
meter neemt u links op de rotonde de weg die het park ingaat. Na 30 meter komt u bij
2B-Home Event Centre aan.

