“ Focus met elkaar bij HEI15”
Een inspirerende weidse plek, waar nieuwe gedachtes en ideeën ontstaan in een
verfrissende nieuwe omgeving.
Hei 15 biedt hiervoor 3 fantastische ruimtes aan met het ultieme binnen-buiten
gevoel. Twee kleinere inspiratieplekken en een grotere creatieplek met hierbij een
break-out ruimte om even te ontspannen of naderhand heerlijk te borrelen.
De twee inspiratieplekken zijn voor maximaal 6 personen, de grote creatieplek is
vanaf 6 personen tot maximaal 25 personen.

Inspiratieplek
€175 voor
halve dag (5 uur)
€350 voor
hele dag (8 uur)

Creatieplek
€350 voor
halve dag (5 uur)
€500 voor
hele dag (8 uur)

“ Wat krijg je allemaal ”
• De ruimte is helemaal klaar met de voorzieningen om goed te starten.
Een lange tafel , Wi-Fi, beamer en projectiescherm, flipover, schrijf materiaal
en attributen om te kunnen werken.
Het meubilair is flexibel waardoor deze ruimte tevens in te richten is voor
workshops, trainingen en presentaties.
•

We zetten de tafel klaar met kleinigheidjes als tussendoortje of na-borrel
moment, zoals starten met overheerlijke Limburgse vlaai, de gehele dag
door seizoensgebonden fruit, nootjes.
Verder kun je de hele dag genieten van Blanche Dael koffie, thee en water
met een smaakje.

“ Wat kunnen we nog meer aanbieden”
• Ontbijtje om de dag samen te starten, €8 per persoon.
Verse croissants en fruit, yoghurt en ontbijtgranen.
• Heerlijke lunch €17,50 per persoon.
Wij zetten voor jullie een heerlijke slow food lunch klaar met diverse lokale
biologische producten, huisgemaakte soep, broodjes en verse sappen.
Wil je wat anders? Laat het ons weten!
• Gezellig na borrelen of dineren? Is allemaal mogelijk , vraag gerust naar de
mogelijkheden
• De volgende dag verder met vergaderen, overnachten is uiteraard ook
mogelijk.
• Een van de ruimtes alleen in de avond nodig? Geen enkel probleem.
Klaar om te boeken? Mail ons dan via info@hei15.nl

