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Over Het Meeting Depot

EEN PASSENDE RUIMTE
VOOR ELKE MEETING
Een ruimte heeft effect op het resultaat van jouw
meeting, dat weten wij vanuit onze oorsprong als
interieurontwerpers maar al te goed.
In het Meeting Depot word je verrast met een
zee van inspiratie en creativiteit in zeer diverse
ruimtes met elk een eigen functie en sfeer.
Met groepen van 2 tot 40 personen ben je
welkom voor alle soorten meetings: een
vergadering, workshop, seminar, presentatie,
brainstormsessie, netwerkborrel of klantevent.
Uiteraard bieden we een grote variatie aan
uitstekende cateringopties.

FACTS & FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•

Inspirerende & verrassende locatie
Geschikt voor bijeenkomsten van 2 tot 40
personen
Meer dan 10 verschillende settings
Centraal gelegen, direct aan de A2 bij Utrecht
Ruime hoeveelheid gratis parkeerplekken
Zeer goed bereikbaar vanaf station Utrecht
Centraal (15 min.) en station Utrecht Leidsche
Rijn (5 min.)

Depot
max. 22 personen

In het Depot waan je je in een oude
loods, maar met het comfort van
nú. Neem plaats op de zachte
stoelen aan de 6 meter lange
houten tafel en maak gebruik van
de 3D experience om een
presentatie te geven. De lichtstraat
in het hoge plafond maakt deze
ruimte extra prettig. Wil je
brainstormen? Leef je uit op de
brownpaper rollen aan de wand en
breng je ideeën tot leven.
Sluit je meeting in het Depot af in
de wijnbar, met de lekkerste wijnen
die perfect op temperatuur zijn.

een stoere en nostalgische loods
met het comfort van nu

HUURTARIEF
Eén dagdeel: € 475
De gehele dag: € 775

Theater
max. 50 personen

In het Theater staat
kennisdelen
centraal.
Deze
multifunctionele
ruimte is o.a. te gebruiken
voor workshops, presentaties, vergaderingen,
seminars en klantevents.
De 3 ‘skyboxen’ in de
tribune zijn voorzien van
een LCD-scherm en een
whiteboard, handig voor
break-out sessies.
Het Theater beschikt over
een beamer en
geluidsversterking.

HUURTARIEF
Eén dagdeel: € 595
De gehele dag: € 950

een inspirerende multifunctionele ruimte

Classmate
max. 15 personen

De Classmate is een prettige lichte trainingsruimte
die door het eenvoudig
verplaatsbare meubilair
gemakkelijk op meerdere
manieren in te delen is.
De Classmate is voorzien
van een beamer, smartboard, een grote
hoeveelheid whiteboards
en een prikwand. Trek je
terug in één van de drie
zitcoupés of pak de gekleurde poefen erbij voor
een dynamisch overleg.

HUURTARIEF
Eén dagdeel: € 395
De gehele dag: € 595

Een
creatieve trainingsruimte
trainingsruimte
een creatieve
eenvoudig
In te delen
jouw
wensen
in te delen
naar naar
je eigen
wens
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gelijkwaardig vergaderen aan een ronde tafel

Atelier
max. 4 personen

Neem plaats aan de
ronde tafel met comfortabele stoelen.
Vergaderen aan een ronde tafel is heel prettig:
iedereen kan goed volgen
wat er gezegd wordt en je
kunt met alle gesprekspartners oogcontact houden.
Het Atelier is voorzien van
een LCD-scherm waar je
een laptop op aan kunt
sluiten en beschrijfbare
glazen wanden.

HUURTARIEF
Eén dagdeel: € 155
De gehele dag: € 225

Cool
Kitchen
max. 12 personen

In deze stoere keuken
voelt iedereen zich thuis.
Aan de de grote
eikenhouten tafel en/of
het kookeiland kun je
informeel overleggen of
gezellig samen lunchen.
De Cool Kitchen is voorzien van een LCD-scherm
waar je een laptop op aan
kunt sluiten. De keuken
is volledig uitgerust met
kookgerei, je kunt hier
desgewenst gezamenlijk
een lunch bereiden. Wij
kunnen deze uiteraard
ook verzorgen.

Een stoere keuken
waar iedereen zich thuis voelt

HUURTARIEF
Eén dagdeel: € 275
De gehele dag: € 425

Een duurzaam ingerichte vergaderruimte

Palletroom
max. 6 personen

Centraal in deze met duurzame
materialen ingerichte meetingruimte staat een hoge tafel met
barkrukken van gerecycled blik.
De tafel is voorzien van een LCDscherm waar een laptop op aangesloten kan worden.
De Palletroom beschikt over een
wandvullend magnetisch whiteboard, voor het betere brainstormwerk. De Palletroom is tevens voorzien van twee werkplekken en
twee relaxfauteuils. Direct buiten
de Palletroom staat een voetbaltafel: even spelen, en weer door met
de meeting!

HUURTARIEF
Eén dagdeel: € 195
De gehele dag: € 350

Bruine
Kroeg
max. 40 personen

De Bruine kroeg is het hart van het
Meeting Depot. Je stapt zo vanuit
je meeting deze authentieke kroeg
in, alsof je ineens in het oude
centrum van Utrecht zit.
Neem plaats aan de bar en geniet
van een koud biertje van de tap, of
een ander lekker drankje. Een bittergarnituur of andere (luxere) hapjes zullen uiteraard niet ontbreken.
De laagdrempelige sfeer is perfect
om op een informele manier de
dag af te sluiten en biedt ook een
goede netwerkgelegenheid.

HUURTARIEF
Te huur i.c.m. een meetingruimte
tarief op aanvraag.

een authentieke kroeg Om ontspannen de dag af te sluiten

Eerlijke catering
Wij benaderen jouw cateringwensen graag
persoonlijk en hebben als uitgangspunt: alles is
mogelijk. We werken hiervoor samen met een
lokale cateraar. Wij bieden o.a.:

Eten & Drinken

• Koffie- & theearrangement: Clipper thee, vers
gemalen koffie, flessen gekoeld water, koekjes
van “De Koekfabriek” en mini Tony Chocolonely’s.
• Lunch: diverse opties met o.a. wraps,
sandwiches, luxe harde broodjes, salades en
soepen. Alle lunches zijn inclusief melk, sap en
divers handfruit.
• Break: van mni zoetigheden tot hartige hapjes.
• Borrel: van een Hollands bittergarnituur tot luxe
hapjes.
• Buffet: van stamppot tot Italiaanse cuisine.

Offerte op maat
Omdat iedereen andere wensen heeft, kijken wij
graag samen naar wat voor soort catering het
beste bij jouw meeting en budget past. Dieetwensen zoals veganistisch, lactose- en
glutenvrij zijn voor ons geen punt.
Wij maken graag een offerte op maat.

Alle genoemde huurtarieven zijn excl. 21% BTW.
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“Met heel veel plezier komen wij regelmatig bij het
Meeting Depot. De laatste dag van onze Opleiding
tot Werkgelukdeskundige houden we altijd in de
Classmate omdat deze ruimte alles biedt wat wij
nodig hebben. De ruimte heeft mogelijkheden
om zowel een presentatie te geven, zelf creatief
aan de slag te gaan en in verschillende groepen
te werken. Bovendien geeft het ‘Rever clubhuis’,
waar het Meeting Depot onderdeel van is, een heel
goed beeld van hoe je met een werkomgeving
kunt bijdragen aan werkgeluk. Een aanrader voor iedereen die op zoek is naar een
inspirerende locatie.”

“Ik kan het iedereen aanraden om een offsite teamsessie bij het Meeting Depot van Rever te houden. De locatie was perfect voor het presenteren van de jaarplannen van onze accountmanagers!

Maartje Wolff
happy office

Sietse van Dijk
vodafone

“Het Meeting Depot is een inspirerende locatie die het meest creatieve in
mensen naar boven haalt. Daarbij is
de service ook nog eens super geregeld!”

“Op zoek naar een locatie voor een workshop waarbij creatieve ideeën centraal staan, kwamen we bij het Meeting
Depot. Direct was voor ons de knoop doorgehakt. De locatie is bijzonder inspirerend en de
service zeer gastvrij. De uitkomst van de workshop heeft onze verwachtingen ver overtroffen en dat is met zekerheid ook te danken aan
de omgeving. De aanwezigen vonden het een
prachtige en inspirerende locatie en ook voor
onze opdrachtgever was het een grote plus.”

Saskia Kraaijeveld
Centraal Beheer Achmea

Testimonials

Mariecken Schoenmakers
pink roccade

Het Theater is een speelse en goede setting om in te presenteren en
om als team met elkaar te sparren over plannen en ideeën. Het gezamenlijke “eitje bakken” voor de lunch in de Cool Kitchen maakte de
teamdag compleet!”

Locatie & Contact

Het Meeting Depot is onderdeel
van Rever Interieurprojecten.
www.meetingdepot.nl
Radonweg 2
3542 AN Utrecht

makkelijk bereikbaar

Tarieven en beschikbaarheid

Het Meeting Depot is centraal gelegen in
Nederland, aan de A2 bij Utrecht. Wij beschikken over een ruime hoeveelheid gratis
parkeerplaatsen voor de deur.

Wil je meer weten over tarieven en beschikbaarheid? Heb je bijzondere wensen?
Wij zijn flexibel en bieden graag persoonlijke service.
Om samen te kijken naar de diverse mogelijkheden neem contact op met:

Ook met het OV zijn we goed te bereiken,
vanaf Utrecht Centraal rijdt er elke 10 minuten een bus (duur: 15 minuten) die voor onze
deur stopt en vanaf station Utrecht Leidsche
Rijn loop je in 5 minuten naar ons toe.
Plan je route met Google Maps of met de
OV-planner.

Nicole Prinz

Hospitality & Event Manager
nicole@meetingdepot.nl
030-2142255 06-52 55 36 66

