Welkom bij
C-Bèta 1,5

COVID-19 Beleid
Lees hieronder welke maatregelen zijn genomen om een veilige werkomgeving te creëren en wat de
nieuwe zaalcapaciteiten zijn.
Houd 1,5 meter afstand
Al onze zalen zijn zo ingericht dat men 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. De vloeren zijn
voorzien van markeringen om 1,5 meter afstand te houden.Pauzes en lunches worden zoveel mogelijk in
de zaal zelf aangeboden.
Looproute: houd rechts aan
Door overal in het pand rechts aan te houden voorkom je dat je onverwachts iemand letterlijk tegen het
lijf loopt.
Was regelmatig je handen
Wij verzoeken iedereen om zijn of haar handen te wassen en daarna te desinfecteren bij binnenkomst.
In het pand zijn verschillende dispensers te vinden met daarin desinfecterende handgels.
Houd rekening met elkaar
Wees oplettend en houd ten alle tijden rekening met andere gasten en volg de instructies van het C-Bèta
Team op.
Blijf thuis bij griepklachten
Ook bij twijfel: blijf thuis!

Zaalcapaciteit
Onze zalen zijn aangepast
volgens de richtlijnen van het
RIVM. Dit zorgt ervoor dat
ook het maximaal aantal
personen per zaal anders is
dan normaal. Hieronder volgt
een overzicht van welke
zalen geschikt zijn voor
welke aantallen.

Grote zaal
De grootste ruimte in ons pand! Een
industriële uitstraling en tegelijk huiselijk
door het rieten dak.
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Ideaal voor plenaire presentaties
Mobiele uitgiftepunten voor koffie,
lunch en borrel
Plaats voor maximaal 30 personen
Beamer en scherm
Eigen branding mogelijk door 75m2
projectieschem over de gehele
lengte van de Hoeve
Mogelijkheid voor standruimte

Tarieven: Vanaf €575,- per dagdeel, excl.
personeelsuren, techniek en catering.
We maken graag een offerte op maat.

Grote kas
Het kloppende hart van de Hoeve en
door de bar en de stamtafel ook wel
de café kas genoemd, totaal 75 m2.
●
●

Beamer en scherm
Mogelijke opstellingen,
schoolopstelling: 20 personen en
vergaderopstelling: 11 personen

Tarieven: €325,- per dagdeel tot 15 p.,
excl. catering.
BIj meer dan 15 personen €400,- per
dagdeel excl. catering.
We maken graag een offerte op maat.

Kleine kas
Een tuinbouwkas van 33m2 en geheel van
glas waardoor je terwijl je met je
gezelschap aan het brainstormen of
vergaderen bent, ook kunt genieten van de
sfeer in de Hoeve
●
●

Een scherm
Mogelijk in theateropstelling: 10
personen en vergaderopstelling: 6
personen

Tarieven: €250,- per dagdeel, excl.
catering
We maken graag een offerte op maat

