
U ONDERNEEMT. WIJ FACILITEREN!
Uw vergadering of evenement op een A-locati e
Zoekt u een goed verzorgde vergaderruimte? Een pretti  ge omgeving voor uw 
evenement of bijeenkomst? Organiseer uw vergadering, evenement of bijeenkomst 
op onze A-locati e aan de Gildestraat 1 in Kampen of De Boorn in Dronten.
 
In deze folder leest u meer over de mogelijkheden, onze vergaderzalen, de 
verhuurmogelijkheden en de daarbij behorende prijzen, soorten opstellingen en 
vergaderarrangementen.
 
Professionele vergaderzalen
Organiseer uw vergadering op onze locati e in Kampen of Dronten. Wij bieden een 
ruime keuze aan goed uitgeruste en verzorgde vergaderzalen. Alle ruimten zijn 
standaard uitgerust met een fl ipover en wifi  is grati s beschikbaar. Tegen een meerprijs 
kunt u gebruik maken van een 80 inch digitaal presentati ebord, een laptopkar met 
10 laptops (voor bijvoorbeeld e-learning), een projecti escherm met beamer en 
laptopaansluiti ng. Sluit uw vergadering af met aansluitende een lunch, borrel of diner. 
Het is allemaal mogelijk in Kampen en Dronten.
 

Ook voor uw evenement of bijeenkomst
Heeft  u een evenement of bijeenkomst? Ook daarvoor is Gildestraat 1 in Kampen 
of De Boorn in Dronten de ideale locati e. Beide locati es zijn goed bereikbaar en 
parkeren is grati s. En terwijl u zich richt op de inhoud van uw evenement, ontzorgen 
wij u met de facilitaire ondersteuning.
 
Makkelijk wegwijs
Bij binnenkomst vermelden we graag de door u gewenste tekst op ons 
informati escherm, zodat u en uw gasten moeiteloos de weg kunnen vinden. Levert 
u ook nog uw bedrijfslogo aan, dan zorgen wij ervoor dat dit eveneens op het 
informati escherm wordt vermeld.
 

Ook voor uw evenement of bijeenkomst

Gildestraat 1, Kampen

Ook voor uw evenement of bijeenkomst

De Boorn, Dronten



Passende vergaderopstellingen
Verschillende vergaderopstellingen zijn mogelijk. Van boardroom- tot aan 
een theateropstelling. Hieronder een overzicht van onze zalen met daarbij de 
verschillende opstellingen en het maximale aantal personen dat mogelijk is.

Gildestraat 1 – Kampen
Zaal Boardroom U-vorm Cabaret Theater

Koornmarktpoort 8 - - -

Cellebroederspoort 12 - - -

Broederpoort 20 24 24 32

Vispoort 20 24 24 32

De Boorn - Dronten
Zaal Boardroom U-vorm Cabaret Theater

Blauwe Zaal 24 28 28 40

Voor bijeenkomsten is het tevens mogelijk onze bedrijfsrestaurants te huren. Neem 
contact met ons op voor een advies op maat.

Prijzen
Wij hanteren een helder prijsbeleid. De prijzen voor de zaalhuur, de audiovisuele 
verhuurmogelijkheden en de verschillende vergaderarrangementen.

Gildestraat 1 - Kampen
Zaal 2 uur 4 uur 8 uur

Koornmarktpoort € 55,00 € 75,00 € 95,00

Cellebroederspoort € 55,00 € 75,00 € 95,00

Broederpoort € 75,00 € 105,00 € 135,00

Vispoort € 85,00 € 125,00 € 175,00

Bedrijfsrestaurant € 175,00 € 200,00 € 275,00

De Boorn – Dronten
Zaal 2 uur 4 uur 8 uur

Blauwe Zaal € 85,00 € 125,00 € 175,00

Bedrijfsrestaurant € 175,00 € 200,00 € 275,00

Zaalprijzen zijn excl. 21% BTW.

Verhuurmogelijkheden audiovisueel
Verhuur 2 uur 4 uur 8 uur

80 inch Touchscreen € 45,00 € 65,00 € 85,00

Beamer + scherm € 10,00 € 15,00 € 25,00

Laptop (1) € 10,00 € 15,00 € 25,00

Draadloze microfoon € 10,00 € 15,00 € 25,00

Laptopkar incl. 10 laptops € 45,00 € 65,00 € 85,00



Vergaderarrangementen
Wij bieden de volgende vergaderarrangementen aan. De prijzen zijn exclusief 
zaalhuur.

2-uurs arrangement € 7,50 p.p.
• Onbeperkt koffi  e, thee en water
• Koek voor bij de koffi  e/thee
• Noti ti eblokje met pen

4-uurs arrangement € 9,50 p.p.
• Onbeperkt koffi  e, thee en water
• Koek voor bij de koffi  e/thee
• Noti ti eblokje met pen

8-uurs arrangement € 15,50 p.p.
• Onbeperkt koffi  e, thee en water
• Koek voor bij de koffi  e/thee
• Noti ti eblokje met pen

Losse kan met Koffi  e (à 10 kopjes) € 10,50 per kan
Losse kan met Thee (à 10 kopjes) € 8,50 per kan
Incl. condimenten

Uitbreiding van uw vergadering
Als uitbreiding van uw vergadering kunnen wij voor u een lunch, diner of borrel 
verzorgen. Deze kunt u nutti  gen in ons bedrijfsrestaurant. 

Lunch  € 10,50 p.p.
Onze lunch bestaat uit: een assorti ment harde broodjes met divers beleg, melk, 
karnemelk en vruchtensap.

Extra:
Fruit p.s. € 0,85
Snack p.s. € 1,50
Dagsoep p.s. € 2,00

Diner vanaf € 17,50 p.p.
Wilt u uw dagprogramma afsluiten met een diner in ons lunchcafe? In buff etvorm of 
als uitgeserveerde maalti jd geef uw wensen aan ons door en wij verzorgen het voor u.

Borrel € 10,50 p.p.
Sluit uw vergadering af met een gezamenlijke borrel. De borrel houdt in: twee 
drankjes, zoutjes en een warm/koud borrelgarnituur à 3 hapjes p.p.



Waar vindt u ons?
Gildestraat 1 in Kampen is centraal gelegen bij de N50 en liggen ligt op ongeveer 20 
minuten rijden van Zwolle. De Boorn 15 in Dronten is centraal gelegen bij de N307 en 
ligt op ongeveer 20 minuten rijden van Lelystad.

Meer informati e
Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt u de verschillende ruimten eens 
komen bekijken? Alles is mogelijk. Neem contact op met ons accountt eam via 
038 – 331 59 44 of info@impact.nl. Graag tot ziens!

Gildestraat 1
8263 AH Kampen
T: 038 331 59 44
 

De Boorn 15
8253 RA Dronten
T: 0321 32 85 60

Over Gildestraat 1 & De Boorn
IMpact is de verbindende en faciliterende organisati e 
achter Gildestraat 1 en De Boorn 15. Beide locati es 
zijn een broedplaats van en staan synoniem voor 
bedrijvigheid in de regio Kampen en Dronten. Hier 
worden verbindingen gelegd en ontmoeti ngen 
gemaakt met parti jen in de arbeidsmarkt. Dat leidt 
tot vernieuwend en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
Voor meer informati e: www.gildestraat1.nl.




