museumdevoorde.nl

jou + mij | hier + nu
Voorde culturele teamuitjes
Zoek je een leuke groepsactiviteit met een cultureel tintje tot ongeveer 40
personen? Wil je teambuilden met collega’s? Museum De Voorde biedt een afwisselend programma, waarin teambuilding tussen generaties voorop staat. Wat gaan we
doen? Het uitje bestaat uit een interactieve rondleiding, een quiz en een goed gesprek
op ons Gespreksplein.
Kosten: € 10,- p.p. excl. btw.
Entree: € 5,50 p.p. excl. btw., gratis voor museumkaarthouders
Duur: 90 min.
Voorde zakelijke verhuur
Zoek je een unieke locatie in het Stadshart in Zoetermeer voor een groep tot
ongeveer 40 personen? Ons Museumplein, een lichte ruimte aan het Stadhuisplein,
is geschikt voor vergaderingen, presentaties, kleinschalige congressen, netwerkevents
en inspiratiesessies. Het Museumplein is zelfvoorzienend met een eigen ingang,
garderobe en wc’s en is uitgerust met een 84 inch beeldscherm, wifi,
theaterverlichting en speakers.
Kosten: € 100,- zaalhuur per uur excl. btw.
€ 7,50 onbeperkt koffie, thee en water p.p. excl. btw.
Non-profitorganisaties krijgen 20% korting op de zaalhuurprijs.
Voorde exclusiviteit
Het museum helemaal voor jezelf. Ons paarse museumgebouw is een icoon in de stad.
Het museumgebouw incl. tentoonstellingszalen kan worden ingezet voor een evenement
met een culturele inslag. Een ideale plek voor een bedrijfsfeest, congres, show of netwerkevent. We denken graag met je mee over de mogelijkheden. Kosten: op aanvraag.

Voorde catering
Maak je teamuitje of zakelijke bijeenkomst compleet met koffie of thee en iets
lekkers, lunch of borrel.
Koffie/thee met gebak: € 7,50 p.p. excl. btw.
Borrel (2 x wijn/bier/fris p.p. en borrelplank): € 10,- p.p. excl. btw.
Simpele lunch (2 à 3 broodjes, jus, melk en fruit): € 10,- p.p. excl. btw.
Luxe lunch: € 15,- p.p. excl. btw.
We gaan graag met je in gesprek over andere cateringopties.
Voor boekingen, informatie of advies op maat: zaalverhuur@museumdevoorde.nl
of tel. 079-3164735
Museum De Voorde
Museum De Voorde in hartje Zoetermeer gaat over jou en mij, hier en nu. Over
verbinding maken met jezelf, je buren, de mensen in de straat, de wijk en de stad.
Waarin verschil je, wat heb je met elkaar gemeen? In onze tentoonstellingen belichten
we verhalen, vragen, dilemma’s, fascinaties en dromen. Tijdens onze activiteiten deel
je herinneringen en meningen en leer je jezelf en anderen beter kennen. Onze thuisbasis
is Zoetermeer en dat is niet voor niets. Juist hier, waar de Dorpsstraat uitgroeide tot de
eerste groeikern van Nederland, is verbinding aan de orde van de dag.
instagram.com/museumdevoorde/
facebook.com/museumdevoorde
linkedin.com/company/museumdevoorde/
info@museumdevoorde.nl
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