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.
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CATERING LUNCH
Om het energieniveau tijdens de bijeenkomst goed op peil te houden
bieden wij diverse meeting arrangementen en lunchopties aan.

DAILY MORNING (dagdeel 4 uur)

€ 11,00

Koffie, cappuccino, espresso, caffé latte, losse thee, diverse soft drinks,
mineraalwater (plat & bruisend). Inclusief handfruit, pepermunt, zoetigheden
waaronder een mini stroopwafel, homemade Arzu en boterkoek.

DAILY AFTERNOON (dagdeel 4 uur)

€ 11,00

Koffie, cappuccino, espresso, caffé latte, losse thee, diverse soft drinks,
mineraalwater (plat & bruisend). Inclusief handfruit, pepermunt en
een snack naar keuze*:
- Selectie met zoetigheden waaronder een mini stroopwafel,
chocolade fudgebar en boterkoek
- Grote muffin met bosbessen en clotted cream
- Kaastwister		 € 1,00
- Crudité met humus, broodje met diverse dips 		 € 1,00
- Groente quiche		 € 1,00
- Saucijzenbroodje		 € 1,50
* voor sommige snacks vragen wij een supplement. Tarieven zijn per persoon.

MEET ALL DAY (dag 8 uur)

vanaf € 17,50*
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CATERING LUNCH
GB GRAB & GO

€ 12,50

selectie van drie

BL BUSINESS
LUNCH

€ 16,50

HEALTHY
LUNCH

€ 18,50

verschillende broodjes,

Selectie van twee

Diverse broodsoorten met

handfruit en een sapje		

verschillende broodjes,

dips en humus, salades

seizoenssoep, warme

waaronder nicoise, caprese

vlees- of groente kroket,

en salade met parelcouscous,

Selectie van drie verschillende

vers fruit salade, sapje

geitenkaas, spinazie en

broodjes, vers fruit salade,

en melk

walnoot, seizoenssoep,

DL DAILY LUNCH € 14,50
een sapje en melk

fruitsalade, vruchtensmoothie
en melk.

BROOD SELECTIE
VEGETARISCH

GB DL
*

*
*

*

*

Foccacia Caprese, tomaat, mozarella, pesto, aceto balsamico, basilicum (V)
Bruin desembrood met zachte brie, walnoot, honing, rucola (V)
Wit desembrood met humus van pompoen en gegrilde groente (V)
Brioche, oude kaas, tomaat, salade en kruidenmayonaise (V)

BL
*
*
*
*

VLEES
Focaccia serranoham, salade, mozzarella, kruidenmayonaise

*

Bruin desembrood, rundercarpaccio, truffelmayonaise,
rucola, geroosterde tuinboon, Parmezaanse kaas
Wit desembrood gerookte kipfilet, salade, basilicumdressing en komkommer
Brioche, boerenham, mosterd dille kruidenmayonaise, salade

*
*

*
*

*
*
*
*

VIS
*

Focaccia, rivierkreeftjes, kruidenmayonaise, salade
Brioche, Hollandse garnaal, granny smith appel, huisgemaakte cocktailsaus
Wit desembrood, gerookte makreel, rode ui, basilicumdressing
Brioche, gerookte zalm, salade, komkommer en wasabimayonaise

*
*

*
*
*

*
*
*

05

DE RUIMTES

DIRECTIEKAMERS

42 m2
Capaciteit:
tot en met 6 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

		

95 euro 		

Directiekamer ZUID		

Dagdeel		 Dag

(zonder tv scherm) 		

60 euro 		

140 euro
90 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

GERBRANDYZAAL

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
215 euro 		

325 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
375 euro 		

525 euro
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DE RUIMTES

Capaciteit:
tot en met 75 personen

KELDER

Een industrieel en rauw karakter, daar waar de oorsprong van het gebouw zich
bevindt. Wil jij met jouw event aandacht geven aan het ontstaan, de oorsprong,
het creatieve proces?
Ontdek de Kelder van Het Zendstation en laat jouw expositie of event deze ruimte
verlichten.

TARIEF
Dagdeel			Dag
300 euro 		

500 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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DE RUIMTES

LIVESTREAM
Het Zendstation is door zijn diversiteit aan ruimtes bij uitstek geschikt voor het
organiseren van livestreams of webinars. Je bent vrij het kiezen van een eigen
partner voor de (technische) organisatie hiervan, maar wij kunnen daar uiteraard
ook in ondersteunen.
Hiervoor werken wij samen met De Livestream Chefs: www.livestreamchefs.nl
Een livestream is al mogelijk vanaf 2250 euro (excl catering).

TARIEF
Dag			
2250 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 bijboeken die je meeneemt
in de rijke historie van deze bijzondere locatie.
De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.

€ 50,00

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.

