De Kessler Stichting is het ideale adres om uw
vergadering, training, receptie of evenement tot een
succes te maken. Ons hoofdgebouw aan De la Reyweg
is een zeer bijzondere locatie, goed te bereiken en ligt
in de dynamische wijk Transvaal. In deze locatie,
waar mensen worden opgevangen voor kortere of
langere tijd, is een verpleeghuisafdeling, een beschermd
woonvoorziening en zijn kantoorruimtes gevestigd.
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Welkom bij de Kessler Stichting
Vergaderen, receptie of cursus?
De Kessler Stichting is het ideale adres om uw vergadering, training, receptie of evenement tot een succes te maken. Ons hoofdgebouw aan De la Reyweg is een zeer bijzondere locatie, goed te
bereiken en ligt in de dynamische wijk Transvaal. In deze locatie,
waar mensen worden opgevangen voor kortere of langere tijd, is
een verpleeghuisafdeling, een beschermd woonvoorziening en zijn
kantoorruimtes gevestigd. Omdat we het belangrijk vinden een
zichtbaar onderdeel te zijn van de wijk, de stad en de rest van de
samenleving, stellen we onze ruimtes graag ter beschikking voor
verhuur.
Onze vergaderruimtes hebben een capaciteit van minimaal 8 tot
maximaal 125 personen, afhankelijk van de gewenste opstelling.
’t Heertje voor eten en drinken
U kunt ons ook een lunch laten verzorgen. Van goed belegde
broodjes tot een warm/koud buffet. Vanzelfsprekend kunnen we ook
hapjes verzorgen, van zoet tot hartig. Koffie en thee is inbegrepen
in de huur van de vergaderruimtes. Frisdranken worden op basis
van werkelijk gebruik afgerekend.
Moderne voorzieningen
In alle ruimtes is draadloos internet op aanvraag beschikbaar.

Tevens kunt u gebruik maken van een beamer, projectiescherm,
flipover en in ’t Heertje een draadloze microfoon en prima geluidsinstallatie.
Parkeermogelijkheden
In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Vanaf
18.00 uur is het betaald parkeren.
Reserveren
Voor reserveren of een offerte kunt u bellen met ons algemene nummer: 070 - 8 500 500.

U kunt ook mailen naar reserveren@kesslerstichting.nl.
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Vraag naar de mog

Ruimte

Beschrijving

Kosten (excl. btw)

Optioneel

‘t Heertje

Bedrijfsrestaurant met vast podium, geluidsinstallatie, beamer en projectiescherm. Geschikt
voor een lezing, bekijken presentatie, receptie en
vergaderingen. Buffetmogelijkheden.
Maximaal 125 personen.

€ 275,- dagdeel,
€ 400.- voor een hele dag in opstelling naar wens.
Inclusief geluidsinstallatie (1 draadloze microfoon) en
gebruik flipover.

Statafels (met rok)
å €6,50 per stuk.
Bloemen op tafels, prijs op
aanvraag.

Creutzberg 1

De vergaderzaal biedt ruimte aan maximaal 12
personen. Presentatiemogelijkheden.

€ 30,- per uur (met een minimum van twee uren).

Creutzberg 2

De vergaderzaal biedt ruimte aan maximaal
12 personen.
Presentatiemogelijkheden op interactief scherm.

€ 30,- per uur (met een minimum van twee uren).

Creutzberg 1&2

De vergaderzaal biedt ruimte aan ±24 personen.
Presentatiemogelijkheden op interactief scherm.

€ 50,- per uur (met een minimum van twee uren).

Torenkamer

De vergaderzaal biedt ruimte aan 8 personen.
Presentatiemogelijkheden op interactief scherm.

€ 20.,- per uur (met een minimum van twee uren).

Inbegrepen bij huur vergaderruimtes is koffie/thee en water.
Soepbus

De Soepbus is in te zetten voor evenementen*. Inzet tussen 09.00 – 17.00 uur. Ook in het weekend.
Mogelijkheden om gasten op een ludieke manier
te voorzien van soep, koffie/thee etc.

Inzet altijd met een vaste medewerker (chauffeur)
€ 80 per uur (minimaal twee uur, excl. reistijd). Excl.
verstrekkingen.

Overig

Inzet medewerkers voor bijvoorbeeld catering.

Op basis van werkelijke uren. € 30,- per uur.

* alleen in Den Haag en omliggende gemeenten

Verstrekking op afspraak.

