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VERGADEREN IN EEN UNIEKE RUIMTE IN HARTJE
APELDOORN

Neem contact op: 055-7600699 - info@delobbyapeldoorn.nl - Hoofdstraat 32, 7311 KC Apeldoorn

De Lobby is een nieuwe plek in het centrum van Apeldoorn. Hier kun je niet alleen vergaderen in
een van de unieke ruimtes maar ook terecht voor lunch, borrel, diner en een potje Jeu de Boules.
Op zoek naar een inspiratievolle vergaderruimte of werkplek voor 1 tot 30 personen?  Reserveer
dan eenvoudig door ons een e-mail te sturen of te bellen. Vergaderen met meer mensen of heb je
andere vragen? Neem contact met ons op.

TEAMBUILDING

Bij de Lobby begeef je je in een unieke, zakelijke
omgeving waar je je vergaderingen naar een
hoger niveau kunt tillen.  

VERGADERINGEN TRAININGEN
De Lobby is een stijlvolle plek om in alle rust een
succesvolle training te geven.

Geef je team een boost! Onze ruimtes zijn perfect
voor verschillende teambuilding activiteiten.

De Lobby is centraal gelegen en goed te bereiken
met het OV. Ook is er voldoende
parkeergelegenheid in de buurt

CENTRAAL GELEGEN 

Onze vergaderruimtes zijn van alle gemakken
voorzien. Wifi, een flatscreen-tv of beamer,
muziekbox en flip-over. 

ALLE GEMAKKEN OFFICE FOR A DAY
Een dag werken op een andere plek dan je
gewend bent? Onze ruimtes zijn ook te huur als
'office for a day'.  

tel:0557600699


DE LOBBY WERKT: VERGADERRUIMTES 

Op de bovenste verdieping aan de straatzijde
vind je onze grootste vergaderruimte. Een
flexibele plek voor 30 personen. Heel erg
geschikt voor een klassieke vergadering, maar
ook trainingen, teambuilding activiteiten en
brainstorms zijn hier mogelijk.

Op de eerste verdieping vind je een
comfortabele ruimte voor maximaal 8 personen.
De ruimte is zeer geschikt als 'office for a day'
maar ook zeker voor een (kleinere)
teamvergadering.

Het souterrain van de Lobby is perfect voor
creatieve sessies voor groepen van maximaal 8
personen.  

KLAAR MET VERGADEREN?
Speel dan samen een potje Jeu des Boules in Klein Parijs of kom lekker dineren in ons restaurant Klein Berlijn. 



MEER WETEN?

Zaalhuur
Audiovisuele middelen, WiFi, flip-over 
Onbeperkt koffie, thee, tafelwater
Zoetigheid
Vers fruit 
Uitgebreide lunch incl. verse
vruchtensappen

Daghap in de Lobby prijs op aanvraag
4, 5 of 6-gangen verrassingsdiner bij
Klein Berlijn vanaf € 46,- p.p. 
Potje Jeu de Boules in Klein Parijs            
 € 15,50 p.p.
Afsluitende borrel incl. borrelhapje         
 € 13,50 p.p.p.u.

compleet verzorgd

Vanaf 4 personen: € 55,- p.p.

Extra bij te boeken

Zaalhuur
Alleen een ruimte huren? Neem contact op
voor de prijzen per dagdeel. 

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

Neem contact met ons op via: 
055-7600699 
info@delobbyapeldoorn.nl 
Hoofdstraat 32, 7311 KC Apeldoorn

VERGADERARRANGEMENTEN

tel:0557600699

