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Beste gast,
Vanwege corona en de geldende 1,5 meter 
maatregelen biedt Vroeg hybride meeting 
arrangementen aan. 

Vanzelfsprekend dragen wij zorg voor een 
verantwoorde setting. 

 

In overleg kunnen wij een professionele AV 
partner inhuren. Neemt u hiervoor contact met 
ons op.

1,5 meter hybride live stream
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1,5 meter meeting  
arrangementen
Reguliere vergadering waarbij wij de 1,5 meter 
maatregelen naleven.

U kiest uw eigen vergaderarrangement.

Al onze vergaderarrangementen zijn per persoon 
en inclusief onbeperkt koffie, thee en koekjes 
uit eigen bakkerij, zaalhuur, beamer of scherm, 
draadloos internet, eventueel gebruik van flip-
over, trainerskit, administratiekosten, gratis 
parkeren en BTW. 
     

4-uurs vergaderarrangement 48.50 

4-uurs vergaderarrangement ‘s ochtends met ontbijt 52.50 

4-uurs vergaderarrangement met lunch 57.50 

4-uurs vergaderarrangement ‘s avonds met diner 60.00 

vanaf 17:00 uur 

4-uurs vergaderarrangement met diner 80.00 

4-uurs vergaderarrangement met lunch en diner 90.00

8-uurs vergaderarrangement met lunch  80.00  

8-uurs vergaderarrangement met ontbijt en lunch 90.00 

8-uurs vergaderarrangement met lunch en diner 112.50 

8-uurs vergaderarrangement met ontbijt, 117.50 
lunch en diner

Hybride meeting
Geschikt voor normale vergaderingen,  
meetings en bijeenkomsten.

Combinatie van fysiek aanwezige deelnemers en 
online deelnemers.

Gebruik van uw eigen laptop met eigen platform 
via Zoom, Microsoft Teams e.d.

Huur TV scherm en HD webcam & speakerphone

Geschikt voor 4-8 personen op locatie, met een 
onbeperkt aantal online deelnemers. 

Huurprijs HD webcam & speakerphone (dagdeel) 85.00 
 
 
Prijs vergaderarrangementen in combinatie met 1,5 meter 
meeting arrangementen (zie hiernaast).
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Online live streaming 
Geschikt voor het geven van trainingen of het 
hosten van een live workshop / presentatie e.d.

Gebruik van eigen laptop met eigen platform via 
Zoom, Microsoft Teams e.d.

Wij creëren een studio setting bij Vroeg geschikt 
voor 1-2 trainers/gespreksleiders op locatie, met 
een onbeperkt aantal online deelnemers. 
     

Huurprijs webcam en speakerphone (per dagdeel) 85.00 

Prijs zaalhuur (per dagdeel) 155.00 

Koffie / thee / koekjes arrangement (p.p.p.dagdeel) 15.00 

Exclusief alle overige verbruiken 

 
Voor aanvragen van grote streaming events met 
hosting, professionele verslaglegging, gebruik 
multi angle camera’s e.d. werken wij samen met 
een AV partner. Neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden.
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*  Bij de hybride meeting gaan wij uit van een lager aantal ‘live’ deelnemers  
vanwege de zichtlijnen van de camera.


