
VERGADEREN IN STIJL

TRAININGEN 
& CURSUSSEN

ONTSPANNEN IN DE 
BUITENLUCHT

Ons zalencentrum is ingericht voor
bijeenkomsten van 5 tot 400
personen . Bij ons heeft u de mogelijkheid
om op niveau te vergaderen. De zalen zijn
fris en eigentijds en beschikken over alle
faciliteiten voor een geslaagde
vergadering. 

Door de ruime opzet van onze zalen,
terrassen en (gratis) parkeerplaatsen
met elektrische laadpalen leent de
locatie zich uitstekend voor trainingen
en/of cursussen . Hierbij kunt u denken
aan BHV-trainingen, Heidag etc. 

Wilt u naast een (in)formele bijeenkomst
ook ontspannen of werken aan de
teamsfeer? Bij ons is het mogelijk om
uw zakelijke bijeenkomst te combineren
met een activiteit als Pitch&Putt Golf of
voetgolf (WKR vriendelijk).

Komaen | Spoordonkseweg 80 | 5688 KE Oirschot | 0499 - 57 36 71

Hier proef je het leven!



Zoekt u een andere (culinaire) invulling? Neem dan contact met ons op!
 

Alle hier genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Zakelijke bijeenkomst

Onderstaande arrangementen bestaan elk uit 
een dagdeel van 4 uur

KOMAEN - Traditioneel
Onbeperkt koffie/thee 
Appel-vanillecake 
Vitaalwater
Pepermunt

9,50

KOMAEN - Bourgondisch
Onbeperkt koffie/thee 
Appel-vanillecake
Vitaalwater
Pepermunt

Inclusief lunch:   12-uurtje

20,50

KOMAEN - Proef het leven
Onbeperkt koffie/thee
Appel-vanillecake
Vitaalwater
Pepermunt

Inclusief diner:    3-gangen keuzemenu

44

UITBREIDEN ARRANGEMENT

Kleintje Heilige Eik gebak
Appelgebak met slagroom
Drankarrangement lunch
       Koffie, thee, melk & jus d'orange

Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden!

4,50
3,50
4,50

Onderstaand arrangement bestaat uit 
een dagdeel van 8 uur

KOMAEN - Genieten in 't groen

OCHTEND
Onbeperkt koffie/thee 
Appel-vanillecake 
Vitaalwater
Pepermunt

MIDDAG
Bourgondische lunch

NAMIDDAG 
Onbeperkt koffie/thee 
Roomboterkoekjes 
Vitaalwater
Pepermunt
1 Drankje naar keuze (non-alcoholisch)

35,50
TIP: Go healthy! 

Al onze arrangementen zijn uit te breiden met
een gesneden versfruitmix (+ 2,50)



Zakelijke bijeenkomst

ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Voor het gebruik van onze zalen rekenen wij de
volgende huur:

De Schouw
       Tot 100 personen

Buitenzicht
       Tot 60 personen

't Kabinet
       Tot 15 personen

De Schouw + Buitenzicht
       Tot 160 personen

Genieten van een lunch tussen het vergaderen door? Dan rekenen
wij het tweede dagdeel geen zaalhuur

 
 

115 per dagdeel
 

102,50 per dagdeel
 

45,95 per dagdeel
 

195 per dagdeel
 

DIT STAAT VOOR U KLAAR
Om een bijeenkomst zo vlot mogelijk te laten
verlopen kunt u gebruik maken van de
volgende faciliteiten:

Laadpalen voor elektrische auto's

Gratis:
Parkeerplaats
Flipover
Losse en vaste microfoons
WIFI
Vergaderkit

papier | pennen | potloden | etc.
Zaalindeling zoals vooraf besproken
Huistelefoon zodat u snel in contact staat
met onze collega's

EXTRA ONDERSTEUNING
Om uw bijeenkomst extra kracht bij te zetten
kunt u de volgende faciliteiten huren:

Beamer
LCD-scherm (HD-kwaliteit)

Eveneens is het mogelijk om, in overleg,
audiovisuele apparatuur extern in te
huren

32,50
29,50

ZAKELIJK GENIETEN
 

Wilt u een zakelijke bijeenkomst afsluiten met een
teambuilding of informeel event? Dat kan! Bij ons

zijn er voldoende mogelijkheden om het formele 
(WKR vriendelijk) met ontspanning te combineren

 
Pitch&Putt Golf || Voetgolf

 

VR-Escape Game
 

E-Choppers || Lowriders
 

Spelshows, workshops & excursies
 

Kijk op www.komaen.nl voor alle
mogelijkheden of neem contact met ons op!

 
 

Zoekt u een andere (culinaire) invulling? Neem dan contact met ons op!
 

Alle hier genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

http://www.komaen.nl/

