
Arrangementen
V E R G A D E R E N

Om het u zo eenvoudig mogelĳk te maken hebben wĳ verschillende 
vergaderarrangementen samengesteld. U heeft de keuze uit 4- of 8-uurs all-in 
arrangementen met de verzorging en service die u bĳ ons gewend bent. Uiteraard 
blĳft het mogelĳk de arrangementen naar uw wensen aan te passen. Onze Plus 
arrangementen zĳn alleen te kiezen in De Til Giessenburg.

©  DE TIL GROEP (2023) Alle genoemde prĳzen (ex btw) gelden per persoon bĳ een minimum 
van 10 personen en onder voorbehoud van prĳswĳzigingen. Voor 
dieetwensen/allergieën kunnen wĳ een toeslag rekenen.

4 - U U R  B A S I S

• Vergaderzaal 1 dagdeel 
• Onbeperkt koffie/thee en tafelwater € 14

4 - U U R  P L U S

• Vergaderzaal 1 dagdeel 
• Onbeperkt verse bonen koffie / cappuccino / café latte / 

chocolademelk / thee / tafelwater 
• Lekkernĳ van de bakker 

Uitbreiding van het 4-uurs arrangement met een lunch +€ 15

€ 17.5

8 - U U R  B A S I S

• Vergaderzaal 2 dagdelen 
• Onbeperkt koffie/thee en tafelwater 
• Lunch bestaande uit belegde broodjes met o.a. kaas en verschillende 

soorten vleeswaren gegarneerd met sla, komkommer en tomaat (2 p.p.) 
en broodje kroket. Incl. jus d’orange en melk/karnemelk.

€ 36

8 - U U R  P L U S

• Vergaderzaal 2 dagdelen 
• Onbeperkt verse bonen koffie / cappuccino / café latte / chocolademelk 

/ thee / tafelwater 
• Uitgebreide luxe lunch bestaande uit: Soep van de dag. Luxe belegde 

broodjes, wraps en sandwiches, broodje warme snack en fruit.  
• Incl. koffie/thee, melk/karnemelk en jus d'orange

€ 40
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