Persoonlijk en op maat

Aan alles is gedacht

Dagvoorzitters, trainers en event managers worden
de hele dag ontzorgd: van een ontbijtje bij aankomst
tot het gebruik van de handige meeting kit en
technische ondersteuning. Het “thuisreispakketje”
bij vertrek hoort er ook altijd bij. Wenst u gebruik
te maken van een notulist, een hostess, een
registratietool of een voting app?
Laat het ons weten, we regelen het graag voor u!

Beamers, speakers en Wi-Fi zijn vanzelfsprekend
aanwezig. Met onze All-Cables-Available-Service
hoeft u zich geen zorgen te maken over een vergeten
oplader of andere kabel. Via onze nieuwe Personal
Service App zijn we altijd dichtbij voor gewone en
bijzondere wensen tijdens uw bijeenkomst. De
Personal Service App geeft u direct toegang tot al
onze diensten en services.

32
32

Zaaloplossingen

U-vorm

Zaaloplossingen

11
11
7
7
10
10
2
2
11
11

U-vorm

2

10

m2

14

51 - 75 m2

22

76 - 100 m2

30

101 - 150 m2

40

36 - 50

51 - 75 m2

76 - 100 m2

101 - 150 m2

Carré

10

< 35 m2
m m2
< -3550
36

Carré

< 150 m2

< 150 m2

Bijzonderheden
Groot of klein gezelschap? Er zijn 32
zaaloplossingen met verschillende afmetingen
tot 320 m2. Geschikt voor bijeenkomsten
van 2 tot 350 deelnemers. Alle zalen hebben
maximaal daglicht en zijn uitgerust met zeer
comfortabel meubilair dat speciaal voor Regardz
is ontworpen. De stoelen hebben een actieve zit,
bieden ergonomisch zitcomfort en een goede
rugleuning. Onmisbare ingrediënten voor uw
bijeenkomst.
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Bereikbaarheid
Optimaal bereikbaar met OV. Op 84
stappen lopen vanaf Amersfoort CS. Kijk op
EenhoornAmersfoort.nl voor de speciale
treintarieven en de looproute vanaf het
station.
Vanuit alle invalshoeken naar de A28. Op
de A28 afrit 5 en borden Centraal Station
volgen. Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op EenhoornAmersfoort.nl

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort is ISO9001 gecertificeerd.
Alle zalen zijn online te boeken op Regardz.nl

Parkeerdek Eenhoorn Amersfoort (120 plaatsen).
Navigatieadres: Barchman Wuytierslaan 2

Unieke centraal gelegen locatie
Eenhoorn Amersfoort is dé vergader- en
congreslocatie in het geografische middelpunt
van Nederland. Gelegen op slechts 84 stappen
van het centraal station en op steenworp afstand
van de historische binnenstad met haar vele
bruggetjes, smalle steegjes en prachtige oude
panden. De binnenstad van Amersfoort telt
maar liefst 380 rijksmonumenten, waaronder
het Mondriaanhuis. Ideaal voor een culturele
stadswandeling als onderbreking van uw
bijeenkomst.
Wij ontvangen u graag in onze locatie en laten uw
wensen altijd uitkomen!

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Meeting Center

Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
p 033 - 467 37 30
e welkom@eenhoornamersfoort.nl
f CongreszaalRondeel
t @EenhoornAfoort

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort
is aangesloten bij

Welkom

Eenhoorn Amersfoort stelt uw
bijeenkomst al 35 jaar centraal

Multifunctioneel op maat

Gezond en smaakvol culinair

“Eenhoorn Meeting Center Amersfoort stelt uw
bijeenkomst al 35 jaar centraal.” D
 at zegt eigenlijk
alles. Met onze centrale ligging brengen we
zakelijk Nederland letterlijk dichter bij elkaar. Als
Gastgever zullen we nooit vergeten hoe belangrijk
uw bijeenkomst voor u is. We doen er echt alles
aan om uw bijeenkomst tot een succes te maken
en uw verwachtingen te overtreffen. Het warme
welkom, de persoonlijke zorg en de aandacht voor
details zijn de beste garantie voor een blijvende
herinnering. De medewerkers van Eenhoorn
Amersfoort maken het verschil. Zij kennen geen
‘nee’ en denken graag met u mee. Graag tot ziens!

Bij Eenhoorn Meeting Center draait alles om uw
bijeenkomst. Op slechts 84 stappen van station
Amersfoort bieden we een uitstekend bereikbare
locatie met 32 zaaloplossingen. Ideaal voor
bijeenkomsten met deelnemers vanuit het hele
land. Aan mogelijkheden geen gebrek. De unieke
Rondeelzaal biedt met haar 320 m2, een aparte
receptie- en ontvangstruimte en de modernste
beeld- en geluidtechniek ruimte aan congressen
en events tot 350 personen.

Bedrijven en organisaties vinden in de Eenhoorn
altijd een passende oplossing voor een
bijeenkomst op maat. Of het nu gaat om een
vergadering, training, congres of event. Van 2 tot
350 personen. De medewerkers en de techniek
laten u nooit in de steek, we hebben voor alles
een oplossing. Maar ook voor een coachingsessie,
zakelijke ontmoeting of een flexwerkplek bent u
van harte welkom in de moderne lobby.

Het succes van uw bijeenkomst zit in de
beleving. Wij besteden veel aandacht en zorg
aan de kwaliteit van eten en drinken tijdens
uw bijeenkomst. In ons moderne restaurant
serveren we verrassende gerechten: van
een gevarieerd lunchbuffet tot een culinair
vijfgangendiner of een informele borrel aan het
einde van de dag.

Maarten Geurtse
Directeur & Gastgever
Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Betrokken medewerkers die echt begrijpen wat u
wilt en alle denkbare services maken het plaatje
compleet. Onze gasten waarderen dit maar liefst
met het cijfer 8,6.

Gratis Wi-Fi is vanzelfsprekend aanwezig.
Koffie- en lunchconcept Hartig biedt een breed
assortiment koffie- en theespecialiteiten,
huisgemaakte lekkernijen en ambachtelijke
sandwiches.

En wat dacht u van een kookworkshop als
onderdeel van uw programma? Onze Chef laat
zich inspireren door de nieuwste trends en
verwent u graag vanuit zijn open keuken met
dagverse seizoensgerechten die smaakvol
en gezond zijn.

Regardz brengt mensen samen
Voor reserveringen bel gratis:

0800-250 60 60
(ma-vr: 08.00 – 18.00 uur)
of boek online op:

www.Regardz.nl
of reserveer direct via 033 - 467 37 30.
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