
Vergaderruimte
De vergaderruimte kunt u per dagdeel huren. Ook bieden wij een aantal compleet 
verzorgde vergaderarrangementen. 
Mocht u de zaal zonder arrangement bespreken, dan kunnen wij de catering voor 
u verzorgen vanaf 10 personen. Vanuit onze keuken verzorgen wij graag uw lunch, 
eenvoudig of uitgebreid. 

Locatie
De locatie is direct gelegen aan de A6 en beschikt over voldoende gratis parkeermo-
gelijkheden. Op ca. 10 minuten loopafstand bevindt zich busstation het Oor.

Zaalhuur 
witte zaal of zwarte zaal, tot max 20 pers.
1 dagdeel (ochtend of middag)   € 100.-
2 dagdelen (ochtend en middag)   € 175.-

witte & zwarte zaal gecombineerd, tot max 40 pers
1 dagdeel (ochtend of middag)   € 150.-
2 dagdelen (ochtend en middag)   € 300.-

complete zaal incl voorruimte tot 120 pers
1 dagdeel (ochtend of middag)   € 200.-
2 dagdelen (ochtend en middag)   € 350.-

Tarieven koffie, thee, lunches en overige
Koffie, thee en water onbeperkt bij 1 dagdeel € 5,00
Koffie, thee en water onbeperkt bij 2 dagdelen € 6.50
Kop koffie/thee     € 2.00
Eerlijkgemaakte koek    € 1.50
Eerlijkgemaakte Tante Truus appeltaart  € 2.25
Gesorteerd gebak    € 2.75
4 uurtje (warme snack)    € 2.25
Consumpties vanaf    € 2.25
Bittergarnituur (3 hapjes)    € 3.75
Lunch Triade     € 12.50
Lunch Schaapskooi    € 15.50
Lunch Eksternest     € 17.50

Tarieven audiovisuele middelen
Beamer inclusief scherm    € 75.-
Laptop      € 65.-
Overheadprojector inclusief scherm  € 22.50
Projectiescherm     € 12.50
Flipover      €  7.50

Muiderweg 10, 1351 GJ Almere
(036) 521 64 93
eksternest@triade-flevoland.nl
www.eksternest.nl

eerlijkgemaakt is een label van 

Vergaderen op het Eksternest
Het Eksternest is gevestigd op landgoed het Vroege Vogelbos. In een van de oudste gebouwen van Almere is 
een unieke vergaderlocatie gevestigd. Ons sfeervolle pand, temidden van al het groen op dit landgoed is uit-
stekend geschikt als vergaderlocatie voor groepen tot 40 personen. Vanuit het Ooievaarsnest kunt u direct het 
Vroege Vogelbos inlopen voor een ‘natuurlijke’ pauze tijdens uw vergadering.


