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Vergaderen  

“De mooiste vergaderruimte van midden Nederland”  

Sfeervol en multifunctioneel  
 

Aan de rand van ´t Gooi in Eemnes op een steenworp afstand van knooppunt A1-A27 ligt het 

klassieke Grandcafé Eemland. Door de centrale ligging van Grandcafé Eemland leent deze 

accommodatie zich bij uitstek voor vergaderingen, conferenties en trainingen. 

 

Grandcafé Eemland beschikt over drie vergaderzalen, parkeergelegenheid en twee mooie 

buitenterrassen. Daarnaast beschikt het over een schitterend  Grandcafé waar u en uw 

gasten in stijl uw vergadering of meeting kunnen afsluiten met een vergaderborrel.    

 

Ons team staat klaar voor al uw wensen en zal er alles aan doen om uw vergadering of 

bijeenkomst succesvol te laten verlopen. 
 

Zaalopstellingen  

  
 

 Theater Groepen Carré College Vergader U-vorm  

Raadzaal    20  26  20    16    20  18 

Bovenzaal  80  85  50     50    50  50 

Koetshuys  160  120-250  80     80   80  60 

 

Bij mooi weer kan er gebruik gemaakt worden van onze zonnige terrassen.  
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Zaalhuur  

Raadzaal: € 50,- per dagdeel  

Wanneer u gebruik maakt van ons complete vergaderarrangement per dagdeel brengen wij 

geen zaalhuur in rekening. 

 

Koetshuys: € 200,- per dagdeel  

Wanneer u vanaf 50 gasten gebruik maakt van ons complete vergader arrangement per 

dagdeel brengen wij geen zaalhuur in rekening. 

 

Bovenzaal: € 150,- per dagdeel 

Wanneer u vanaf 40 gasten gebruik maakt van ons complete vergader arrangement per 

dagdeel brengen wij geen zaalhuur in rekening.  

 

 

Dagdeel: 

1e dagdeel: 09.00 uur tot 13.00 uur 

2e dagdeel: 13.00 uur tot 17.00 uur 

3e dagdeel: 17.00 uur tot 21.00 uur  

4e dagdeel: 21.00 uur tot 01.00 uur  

 
 

Vergaderarrangementen  

Wij hebben voor u diverse vergaderarrangementen bij Grandcafé Eemland. Deze zijn met 

zorg samengesteld en verhogen het comfort tijdens uw vergadering of bijeenkomst 
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Basisarrangement  

• Verse Koffie & thee  

• Assortiment frisdranken  

• Tafelwater  

• Koekjes en zoetigheid  

Per 2 uur  € 13,50  per persoon  

Per 4 uur  € 17,75  per persoon  

 

 

Basisarrangement met lunch  

• Verse Koffie en thee  

• Koekjes en zoetigheid  

• Tafelwater  

• Assortiment frisdranken  

• Lunchbuffet  

Per 4 uur  € 29,50  per persoon 

Per 8 uur  € 39,50  per persoon  

 

Basisarrangement met borrel en diner  

• Verse Koffie en thee  

• Assortiment frisdranken  

• Tafelwater  

• Koekjes en zoetigheid  

• Lunchbuffet  

• Hartige snacks  

• Fruit smoothie  

• 3-gangen diner  

• 2 glazen wijn bij het diner  

Per 8 uur  € 59,50  per persoon 

Per 12 uur  € 67,50 per persoon  
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Wij beschikken over de volgende vergadermaterialen: 
 

- Flipover: Gratis  

- Beamerscherm €10 per dag 

- Beamer: €75 per dag (beamerscherm bij inbegrepen)  

- Tv met HDMI kabel aansluiting voor laptop (ideaal voor kleine 

gezelschappen) €65 per dag 

- Het koetshuys en de bovenzaal beschikken over geluid met aansluiting 

van microfoon  

 

Eventuele overige  wensen kunnen in overleg gerealiseerd worden.  
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