VERGADER- &
FLEXWERK
OPLOSSINGEN
ONZE LOCATIE

CityMeets is een unieke vergaderen flexwerk locatie gelegen in de
binnenstad van Nieuwegein in
winkelcentrum Cityplaza.
CityMeets bestaat uit zeven aparte
ruimtes met een eigen unieke
uitstraling.
Naast deze zeven vergaderruimtes
zijn er flexwerkplekken die je per
uur kunt huren.
Veel ruimte nodig voor je training
of masterclass? CityMeets kan ook
in zijn geheel gehuurd worden;
vergaderruimtes, flexwerkplekken
én de ontvangsthal.

Winkelcentrum Cityplaza
Boogstede 2-12,
Nieuwegein
www.citymeets.nl

CITYMEETS

CityMeets is een totaal concept
met vergaderruimtes en flexwerkplekken en is op werkdagen beschikbaar voor
verhuur.
Heb je plannen voor een
workshop, masterclass,
vergadering of training?
Voor groepsreserveringen en
workshops zijn de avonden en
weekenden ook beschikbaar.
Neem contact met ons op voor
de mogelijkheden. Mail naar
citymeetsnl@gmail.com

De ruimtes zijn licht en sfeervol
en van alle gemakken voorzien:
400m2 oppervlakte
CityMeets Totaal heeft plek
voor max 100 personen
Inpandige parkeergarage en
dicht bij OV
Gesitueerd in winkelcentrum
Cityplaza
WiFi, TV-Scherm, Flip-over

OVERZICHT RUIMTES

E.T.
Geschikt voor 1-2 personen
Prijs per uur; € 18,50
Jerry Maguire
Geschikt voor 1-8 personen
Prijs per uur; € 25,00
The Terminator
Geschikt voor 1-8 personen
Prijs per uur; € 25,00
Star Wars
Geschikt voor 1-8 personen
Prijs per uur; € 25,00
Apollo 13
Geschikt voor 1-6 personen
Prijs per uur; € 25,00
The Godfather
Geschikt voor 1-12 personen
Prijs per uur; € 45,00
Goldfinger
Geschikt voor 1-8 personen
Deze ruimte is geheel
zelfstandig te huren (eigen
keuken en toilet)
Prijs per uur; € 45,00
Flexwerkplek
Geschikt voor 1 persoon
Prijs per uur; € 2,50

BIJZONDER, NIET

CityMeets Compleet
CityMeets kun je ook in zijn
geheel afhuren. Aantal
personen en prijs op aanvraag.

Prijzen zijn incl. BTW.
Uitsluitend betalen met pin.

ZOMAAR

RUSTIG WERKEN
Even niet thuiswerken maar je
heerlijk kunnen focussen in onze
fijne rustige vergader- en flexwerkruimtes.

NETWERKEN

HEERLIJKE KOFFIE & THEE

Ontmoet inspirerende ondernemers, wie weet ontstaan er
mooie opdrachten en samenwerkingen.

Geniet van heerlijke biologische
& fairtrade koffie of thee.

SOCIALE ONDERNEMING

FACILITEITEN

STRIPPENKAART
Koffie of thee, frisdrank of snack
kunnen met een strippenkaart
worden afgerekend.

CATERING
Voor groepsreserveringen
kunnen wij catering verzorgen
door samen te werken met lokale
ondernemers. Informeer naar de
mogelijkheden.

Boek je plek op
www.citymeets.nl

Heel bijzonder, een aantal van de
medewerkers van CityMeets zijn
onderdeel van de sociale onderneming Stichting De Ruilfabriek.
Ook binnen CityMeets geven zij
mensen met een (lange) afstand
tot de arbeidsmarkt een plek
middels een begeleidingstraject.

BIJZONDER
Wij dragen een warm hart toe
aan sociale instanties en
hanteren daartoe voor hen
andere tarieven. Vraag vóór het
boeken de kortings-code aan,
mail daarvoor je bedrijfsgegevens
naar citymeetsnl@gmail.com

