
Op deze pagina geven wij informatie over vergaderen 
in Flora Boskoop. Onze zalen zijn geschikt voor talloze 
zakelijke doeleinden. Wij bieden arrangementen, maar 
een eigen programma samenstellen is ook mogelijk.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

Waarom jouw zakelijke bijeenkomst bij 
Flora Boskoop?

 - Ruime parkeergelegenheid (gratis)
 - Centraal gelegen in het Groene Hart, dichtbij    
  uitvalswegen Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag
 - Tegenover NS station Boskoop (verbindingen naar   
  o.a. Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden)
 - Rustig gelegen, met op loopafstand het prachtige Rosarium
 - Flexibel in te richten zalen
 - Diverse mogelijkheden voor kleine en grote gezelschappen
 - Totaalcapaciteit tot 800 personen

LUNCH VERGADERARRANGEMENT
  Amuseglaasje met gevogeltebouillon

***
  2 mini broodjes per persoon met luxe beleg
   (o.a. gerookte zalm, carpaccio, rauwe ham en brie)  

***
  1 mini broodje met een mini chorizokroketje

***
  Kleine clubsandwich met gerookte kip, eiersalade en spek

***
  Amuseglaasje met vers fruit 

Met gezelschappen tot 15 personen is het mogelijk om à la 
carte te lunchen van de lunchkaart van Roos eten & drinken.
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Vergaderarrangement I
(1 dagdeel 2 - 4 uur)

 - Onbeperkt koffie/thee 
 - Huisgemaakte zoetigheden bij ontvangst
 - Flessen tafelwater
 - Frisdranken
 - Mini-chocolades en pepermunt
 - Flipover met stiften
 - WIFI
 - Beamer met scherm
 - Blocnote en pen
 - Zaalhuur

Prijs € 25,50 per persoon (10 - 20 personen)
Prijs € 23,00 per persoon (vanaf 21 personen)
(maandag tot en met donderdag)

Vergaderarrangement II
(2 dagdelen incl. lunch 6 - 8 uur)

 - Onbeperkt koffie/thee (via buffet)
 - Huisgemaakte zoetigheden bij ontvangst
 - Flessen tafelwater
 - Frisdranken
 - Mini-chocolades en pepermunt
 - Flipover met stiften
 - Lunch incl. koffie/thee en verse jus d'orange
 - Hartige snack in de middag
 - WIFI
 - Beamer met scherm
 - Blocnote en pen
 - Zaalhuur

Prijs € 56,50 per persoon (10 - 20 personen)
Prijs € 54,00 per persoon (vanaf 21 personen)
(maandag tot en met donderdag)

Vergaderarrangement III
(2 dagdelen incl. lunch & diner 8 - 10 uur)

 - Onbeperkt koffie/thee (via buffet)
 - Huisgemaakte zoetigheden bij ontvangst
 - Flessen tafelwater
 - Frisdranken
 - Mini-chocolades en pepermunt
 - Flipover met stiften
 - Lunch incl. koffie/thee en verse jus d'orange
 - Hartige snack in de middag
 - Diner; 3 gangen keuzemenu incl. consumpties
 - WIFI
 - Beamer met scherm
 - Blocnote en pen
 - Zaalhuur

Prijs € 89,50 per persoon (10 - 20 personen)
Prijs € 87,00 per persoon (vanaf 21 personen)
(maandag tot en met donderdag)

De arrangementen kunnen gereserveerd worden voor 
gezelschappen bestaande uit minimaal 10 personen. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Kleinere gezelschappen 
op aanvraag en in overleg. Op maandag is à la carte 
lunchen niet mogelijk. Op vrijdag tot en met zondag 
wordt er een toeslag berekend. 



Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.
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ZALEN
Wij hebben verschillende zalen die geschikt zijn voor 

zakelijke bijeenkomsten. De Rosariumzaal,         
de Parq Lounge en de Theaterzaal. Indien gewenst te 

combineren met de Mulder Foyer.

Op deze pagina geven wij informatie over vergaderen 
in Flora Boskoop. Onze zalen zijn geschikt voor talloze 
zakelijke doeleinden. Wij bieden arrangementen, maar 
een eigen programma samenstellen is ook mogelijk.

Zaal  Theater  Cabaret  U-vorm  Receptie

Rosariumzaal  70  45  40  80
Parq Lounge 90  60  40  120
Theaterzaal (tribune) 340    700
Theaterzaal (stoelen) 150

Wij overleggen graag de wensen ten opzichte van de
zaalopstelling.

Audiovisuele middelen
Prijzen per dag

Flatscreen breedbeeld (42 inch) €     75,00
Scherm (statief) 180x120cm €     30,00
Scherm (op en doorzicht) 300x400cm €   200,00
Scherm 650x420cm €   750,00
Beamer 4000 Ansi Lum €   150,00
Beamer 6000 Ansi Lum, HD kwaliteit €   500,00

Scherm 140x120cm + beamer 4000 Ansi Lum €   150,00
  (alleen in Rosariumzaal te gebruiken)
Scherm 180x180cm + beamer 4000 Ansi Lum €    170,00
Scherm 400x300cm + beamer 4000 Ansi Lum €   330,00
Scherm 400x300cm + beamer 6000 Ansi Lum €   660,00
Scherm 600x400cm + beamer 4000 Ansi Lum €  1200,00

Geluidsinstallatie I (2x250 Watt) €   200,00
 (tot 100 personen, 2 boxen, incl. 1 draadmicrofoon)
Geluidsinstallatie II (4x250 Watt) €   300,00
 (100 - 200 personen, 2 boxen, incl. 1 draadmicrofoon)
Geluidsinstallatie III (2x2000 Watt) €   300,00
Geluidsinstallatie IV (2x4000 Watt) €   500,00
Gebruik muziekcomputer €   150,00
Extra draadmicrofoon €     25,00
Draadloze microfoon €     85,00
Revers microfoon €     85,00
Headset microfoon €     85,00
Cd-speler €     30,00

Podiumdeel (1x2 meter) (zwart afgerokt) €     20,00
 (hoogte 40, 60 of 80 cm)
Katheder €     30,00
Flipover met stiften €      15,00
Uitlichten podium €   225,00
Technische ondersteuning per uur €     45,00

Prijzen zijn exclusief BTW en bediening

Heb je andere wensen? Wij maken graag een 
voorstel op maat.


