HET
ZEND
STATION

Deze weidse plek
heeft alle ruimte
om samen te komen.
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VERGADEREN
PRESENTEREN
TRAINEN
Ontdek samen een nieuwe golflengte.
In de mooiste ruimtes van dit unieke Rijksmonument
kun je van 2 tot 30 personen geheel Corona-proof
brainstormen, vergaderen, presenteren en trainingen geven.
Hier kom je los uit je thuiswerkomgeving,
sta je even stil en verbind je.
Alle ruimtes zijn voorzien van wifi, 70” tv-schermen en flipovers.
Het meubilair is zo geplaatst dat het ruim aan de 1,5 meter norm voldoet.
De monumentale entree van het gebouw geeft elke
bijeenkomst een indrukwekkend ontvangst.

CATERING
Om het energieniveau tijdens de bijeenkomst goed op peil te houden
bieden wij diverse meeting arrangementen en lunchopties aan.
Voor 11,50 euro per persoon bieden wij onderstaande arrangementen.
Lunchmogelijkheden op aanvraag.

DAILY MORNING (dagdeel 4 uur)
Koffie, thee, cappuccino, espresso, mineraalwater (plat & bruisend).
Inclusief Arzu, Goudse stroopwafels, brownies & blondies, pepermunt.

DAILY AFTERNOON (dagdeel 4 uur)
Koffie, thee, cappuccino, espresso, mineraalwater (plat & bruisend),
Coca Cola, Cola light, Sisi, Tonic, Bitter Lemon en Jus d'Orange.
Inclusief Crudité met dip, broodjes met humusdip.
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DE RUIMTES

DIRECTIEKAMERS

Capaciteit:
tot en met 3 personen

De voormalige directiekantoren zijn gelegen in de prachtige marmeren hal
en hebben een geweldig uitzicht. Van 2 tot en met 3 personen zeer geschikt om
te brainstormen of bijvoorbeeld voor het voeren van coaching gesprekken.
Directiekamer noord is voorzien van een 49” tv-scherm, directiekamer zuid niet.

TARIEF
Directiekamer NOORD

Dagdeel		 Dag

		

85 euro 		

Directiekamer ZUID		

Dagdeel		 Dag

(zonder tv scherm) 		

50 euro 		

125 euro
75 euro
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DE RUIMTES

NOZEMA ZAAL

42 m2
Capaciteit:
tot en met 6 personen

Gelegen naast de voormalige bedrijfskantine van het gebouw ligt de Nozema zaal.
Een fijne, functionele ruimte van 42m2 met een capaciteit tot en met 6 personen.

TARIEF
Dagdeel			Dag
100 euro 		

150 euro
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DE RUIMTES

GEBRANDYZAAL

50 m2
Capaciteit:
tot en met 10 personen

Geniet van het vrije uitzicht over de polder door de kenmerkende raampartij van de
Gerbrandyzaal. De allure van deze zaal neemt je mee in de historie van zijn vroegere
functie: de boardroom waar de Raad van Beheer vergaderde.
Nu zo ingericht om tot en met 10 personen op een verantwoorde manier bij elkaar te
komen.

TARIEF
Dagdeel			Dag
200 euro 		

300 euro
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DE RUIMTES

ZENDERZAAL

180 m2
Capaciteit:
tot en met 30 personen

Hoge plafonds én ramen, 180m2 aan vrije ruimte.
Een fantastische ruimte op de bovenste verdieping van het Zendstation.
De locatie waar vroeger de twee middengolf zenders bediend werden.
In de huidige tijd perfect geschikt voor trainingen, presentaties of vergaderen
in grotere gezelschappen tot en met 30 personen.

TARIEF
Dagdeel			Dag
275 euro 		

400 euro
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DE RUIMTES

KANTINE

380 m2
Capaciteit:
tot en met 30 personen

De Kantine is de grootste zaal van Het Zendstation.
Vroeger was het de machinekamer van de middengolfzenders en
vanaf 1990 werd de ruimte gebruikt als bedrijfskantine voor het Nozema personeel.
Met 380m2 oppervlakte en een prettige akoestiek zeer geschikt om Coronaproof bij elkaar te komen. Bijvoorbeeld voor vergaderingen met meer dan 12 personen of
voor kennissessies en trainingen tot 30 personen. De Kantine is standaard voorzien
van twee 70” televisieschermen en er is wifi aanwezig.

TARIEF
Dag			
850 euro		
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COVID-19

Het Zendstation faciliteert Coronaproof bijeenkomsten.
Er is een maximaal aantal gasten per ruimte toegestaan.
Voor iedere gast is er een eigen vergadertafel (tenzij theateropstelling),
er zijn handpompjes met desinfectiegel aanwezig en
elke ruimte wordt dagelijks grondig geventileerd en schoongemaakt.
In het gebouw is signing aangebracht om gasten te attenderen
op 1,5 meter afstand en er is een looproute in het trappenhuis.
Tevens geldt er een mondkapjesplicht als gasten zich door het
gebouw heen bewegen. Bijvoorbeeld bij binnenkomst of
tijdens pauzemomenten.
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RONDLEIDING
Bij elke bijeenkomst kun je een rondleiding boeken waarbij de geschiedenis van
het gebouw uitgelegd wordt.
De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.

BEREIKBAARHEID
Vlak naast de grootste ‘Kerstboom’ van Nederland, de Zendmast van Lopik,
ligt Het Zendstation. Centraal in het land en met de auto goed bereikbaar.
Neem op de A2 afrit 10 naar Nieuwegein en volg de aanwijzingen naar Lopikerkapel.
Op het terrein van Het Zendstation is voldoende parkeerplaats
en bovendien is parkeren gratis voor gasten.
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RESERVEREN
& CONTACT
Kom Het Zendstation ontdekken!
Voel de energie van deze locatie en bewonder het weidse uitzicht over
de groene weilanden.
Meer informatie, de ruimtes komen bekijken of direct reserveren?
Bel of stuur een mailtje. We kijken uit naar je komst.

Contactgegevens
zend@hetzendstation.nl

HET
ZEND
STATION

0348-220680
Adres: Biezendijk 3,
3412 KB, Lopikerkapel
www.hetzendstation.nl

Alle genoemde tarieven zijn in euro's en exclusief btw.

