HUUR EEN CREATIEVE RUIMTE
Op de Parallelweg 7 in Beverwijk hebben we
de ruimte. We hebben ruimte om te
vergaderen, brainstormen, overleggen en
experimenteren. In het gebouw van de
Broedmachine vind je ateliers van creatieve
ondernemers, makers en kunstenaars, maar
ook een vergaderzaal en flexwerkplek. Ben je
toe aan wat afwisseling? Wil je je project
starten in een creatieve omgeving? Boek je
ruimte bij ons, en doe nieuwe ideeën op.

VERGADEREN, EVENEMENTEN,
BEDRIJFSUITJES
Naast een vergaderzaal met plaats voor
maximaal 40 personen, hebben we ook een
evenementenruimte en een hoop creativiteit
in de aanbieding. We kunnen alles op maat
maken. Zoekt u een bedrijfsuitje? High tea?
Creatieve workshop? Brainstormsessie?
Kerstpakket? Wij doen mee, en zetten alle
creatieve breinen in om van de verhuur een
feestje te maken.

Alle prijzen excl. btw

VOORZIENINGEN














Zaal t/m 40 personen
Evenementenruimte met
verschillende zalen t/m 350 personen
Beamer en beamerscherm
Flip-overs en post-its
Whiteboard met stiften
Lokale producten, koffie, thee
Mogelijkheid voor lunch & diner
Borrel en hapjes
Licht, geluid en eventsupport
DJ tafel, rookmachine
Microfoons
Creatief netwerk
Ruimte voor experiment

WORKSHOPS EN ACTIVITEITEN
De broedplaats zit tjokvol met creatieven die
workshops aanbieden. Denk aan:
Brainstormsessie onder leiding van ANNNA,
max. 40 personen
€ 80 per uur
Even met je gedachten ergens anders met
een workshop schermen € 175 per uur
Uiten wat er in je hoofd zit met een
workshop graffiti spuiten € 12,50 pp

CATERING

Rondleiding bierbrouwer en speciaalbier
proeven
€ 14,50 pp

Van vergaderen wordt je hongerig! ’t Gouden
ei is de huiscateraar van de Broedmachine.
Martin Velthuijs is als ervaren chef altijd op
zoek naar nieuwe, innovatieve en duurzame
manieren om zijn gasten heerlijk te laten
eten.

Workshop “Stippen”

€ 18,00 pp

Rondleiding Circulair

€ 100 per groep

Losse huur vergaderzaal

€ 275 p. dagdeel

Activiteit op maat

€ Alles is mogelijk

Voor groepen vanaf 10 personen, prijs per
persoon:
Broedmachine Breakfast:
Broedmachine Basis Lunch
DeLuxe Lunch
Super DeLuxe Lunch
Borrelhapjes Basis
Borrelhapjes DeLuxe
Fingerfood SuperDeLuxe
Broedmachine Barbecue
Alle prijzen excl. btw

€ 9,00
€ 12,25
€ 17,50
€ 23,50
€ 6,75
€ 10,50
€ 15,50
€ 24,50

“Eerst een vergadering, dan een
heerlijke lunch, even de
gedachten verzetten met een
workshop graffiti en speciaalbier
proeven als afsluiter. Wij komen
zeker nog een keer!”

CONTACTGEGEVENS
Broedmachine
www.broedmachine.cc
Parallelweg 7, 1048 NK, Beverwijk
Mail of bel met: Annabel Aardenburg
verhuur@broedmachine.cc
(+31) 622062859

