
geef uw vergadering, training of bijeenkomst een extra 
sportieve twist bij omnisport apeldoorn
Te midden van de sporters praat u over serieuze zaken. Wij bieden u graag een 
aantal zeer complete arrangementen aan. Staat u in de startblokken?

meer informatiemeer informatiemeer informatie

www.omnisport.nl

meer informatie
T.  055-3684611,   E.  info@omnisport.nl,    W.  omnisport.nl
De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn

zakelijk omnisport

Onze standaard vergaderarrangementen

2-uurs 4-uurs 4-uurs + 8-uurs

Zaalhuur

Onbeperkt koffie, thee en water

Zoetigheid (Tiny Tony Chocolonely’s)

Frisdrankmoment

Lunch (evt uit te breiden)

Powerbreak

Notitieblokje met pen

Flipover

Beamer

Wifi

Gratis parkeren

Prijs (excl. BTW) per persoon

+ + + +

+ + + +

+ + + +

- + + +

- - + +

- - - +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

€15,00 €20,00 €33,50 €47,50

* De arrangementen zijn alleen geldig in onze vergaderzalen op de eerste verdieping 
(vergaderzalen Sportcafé) en op de derde verdieping (vergaderzalen Business Lounge).



liever een arrangement op maat?

meer informatie

Uw projectmanager staat voor u klaar om een 
vergaderarrangement samen te stellen op 
basis van uw wensen. Omnisport beschikt over 
vergaderruimtes tot 250 personen die wij op 
basis van uw wensen kunnen inzetten.

www.omnisport.nl

meer informatie
T.  055-3684611,   E.  info@omnisport.nl,    W.  omnisport.nl
De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn

extra’s

Smakelijke toevoegingen

Uw arrangement uitbreiden met bijvoorbeeld 
een diner of afsluitende borrel? Wij bieden u 
diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld:

Diverse buffetten v.a. € 16,00 p.p. 
Borrel (1 uur) v.a. € 13,50 p.p.*

* Inclusief borrelhapjes en 1 uur hollands
   assortiment.

Geef uw vergadering een extra sportief tintje 
door de vergadering te onderbreken met een 
sportieve activiteit.

Baanwielrenclinic v.a. € 35,55 p.p. – Percussie 
workshop v.a. € 24,95 p.p. – Handboogschieten 
v.a. € 19,50 p.p.

De clinics worden georganiseerd onder 
deskundige begeleiding in samenwerking met:

voeg een extra sportiviteit toe


