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Inspirerend vergaderen in de Theaterzaal van het ICOONtheater 

Vergaderarrangement Theaterzaal  

✓ Perfect voor een inspirerende teamdag.  

✓ Uitzicht over 210 rode theaterstoelen 

Met het vergaderarrangement Theaterzaal ben je er echt even tussenuit. De Theaterzaal van het ICOONtheater wordt sfeervol 

uitgelicht. Op het speelvlak, waar normaal onze artiesten staan, staat nu jouw vergadering in de spotlights.  

Bij de zaalhuur is inbegrepen 

✓ Capaciteit tot 40 personen. (Grotere groep? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden op maat.) 

✓ Beamer (12.000 ansi lumen) projecteert op de achterwand van het theater. Er is een HDMI aansluiting voor jouw 

laptop.  

✓ Geen versterkt geluid. 

✓ Een technicus en evenementencoördinator zijn op afroep aanwezig voor assistentie.  

✓ Opstelling naar wens: Theateropstelling, Carréopstelling of U-vorm. 

Zaal: €750,- per dagdeel, excl. btw 

Extra uren: + €75,- per uur (excl. eten, incl. koffie/thee/water) 

 

Bij het vergaderarrangement per persoon is inbegrepen:  

✓ Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal 

✓ Kokosmakronen, roze koeken en stroopwafels bij ontvangst 

✓ Koffiekoekjes en pepermuntjes in de zaal 

Vergaderarrangement per persoon: €10,- excl. btw 
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De vergaderzalen van ICOON 

Vergaderarrangement klein 

✓ Perfect voor All-in vergaderarrangement voor kleine bijeenkomsten 

Een vergaderzaal voor een bijeenkomst met de directie, voor sollicitatiegesprekken of om gewoon even op een andere locatie te 

zijn met het team.  

Inbegrepen bij dit vergaderarrangement 

✓ Capaciteit tot 12 personen (Grotere groep? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden op maat.) 

✓ Vergadertafel voor 12 personen 

✓ Geen versterkt geluid, geen beamer  

✓ Onbeperkt koffie, thee en water in de zaal 

✓ Kokosmakronen, roze koeken en stroopwafels bij ontvangst 

✓ Koffiekoekjes en pepermuntjes in de zaal 

Zaal en arrangement: 195,- per dagdeel, excl. btw 

Extra uren: + €30,- per uur (excl. eten, incl. koffie/thee/water) 
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Ook leuk: 

Extra cateringmogelijkheden 

Lunchbuffet  

✓ Jus d’orange en halfvolle melk 

✓ Kaiserbol jong belegen kaas van Maaslander met roomboter en komkommer 

✓ Volkoren pistolet met Old Amsterdam, roomboter en ijsbergsla 

✓ Witte pistolet met Muhammara en tomaat  

✓ Roomboter croissants 

✓ Krentenbollen met roomboter en/of jong belegen kaas van Maaslander 

+ €15,- excl. btw per persoon 

Lunchbuffet Deluxe 

✓ Jus d’orange en halfvolle melk 

✓ Kaiserbol met Old Amsterdam, roomboter en ijsbergsla 

✓ Volkoren pistolet met geitenkaas, zongedroogde tomaat en honing 

✓ Kaiserbol met groene pesto, mozzarella en tomaat 

✓ Suikerbrood met roomboter 

+ €18,- excl. btw per persoon 

Diverse snacks en mogelijkheden 

✓ Frisdranken tijdens de vergadering       + €3,50 excl. btw per persoon 

✓ Handfruit in de vergaderzaal        + €2,- excl. btw per persoon 

✓ Extra ronde koeken tijdens de vergadering      + €1,50 excl. btw per persoon 

✓ Dranken uit het Hollands assortiment       op basis van nacalculatie 

✓ Borrelplank met jonge en oude kaas geserveerd met honingmosterd,  

cocktailaugurken en zilveruitjes, notenmix, hartige koekjes of naturel chips  + €4,- excl. btw per persoon 
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Daarom vergaderen in ICOON 

Met jouw vergadering steun je Scholen in de Kunst en het ICOONtheater. Wij brengen kunst en cultuur naar alle wijken van 

Amersfoort. ICOON is een gebouw voor de wijk Vathorst, voor Amersfoort en voor alle culturele en maatschappelijke 

instellingen van Nederland. Voor deze culturele en maatschappelijke instellingen zijn de vergader- en cateringarrangementen uit 

deze brochure te boeken met een korting van 25%.  

 

Bereikbaarheid 

✓ Ruime gratis parkeergelegenheid rondom ICOON 

✓ Direct naast NS Station Amersfoort-Vathorst 

✓ Diverse stadsbussen naar Bushalte Vrouwenpolder 

 

Meer weten? 

Neem gerust contact met ons op 

Tessa Harkema 

033 – 4968221 

info@icoontheater.nl 
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