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Zaalverhuur & bijeenkomst op maat 

Netwerken en vergaderen saai? Niet bij ons. Kielzog biedt unieke mogelijkheden voor 

vergaderingen en evenementen op maat. Vergader op het podium in de theaterzaal, in ons Grand Café of 

in één van onze vergaderruimtes. We bieden verschillende arrangementen vanuit ons Grand Café en ook op 

technisch vlak hebben wij alle kennis in huis.  

 
Volgspot Businessclub 
Bedrijven in Midden-Groningen komen samen in de Volgspot Businessclub. Met Volgspot ondersteunt u de 

culturele sector en kunt u op exclusieve en originele wijze aan uw relatie met collega’s en klanten werken. Of 

dat nu is om kennis te maken of als blijk van waardering, in het Kielzog vindt u een prettige entourage waar 

u eenvoudig tot  serieuze gesprekken komt. Mocht u uw kaartjes als relatiecadeau weggeven, dan kunt u erop 

vertrouwen dat wij uw gasten hartelijk ontvangen. Ieder bedrijf heeft andere wensen, daarom zijn er 

drie zakelijke pakketten. 

Waarom Volgspot?

• een exclusief arrangement

• een verrassend cultureel aanbod

• maatschappelijke profilering

• unieke netwerkmogelijkheden

Ru enburg
het meisje van

bloemsierkunst

Volgspot-leden

Cultuur & Zakelijk



KAARTEN 
voor de Volgspot  Netwerkavond: 

een theatrale avond 
met alles erop en eraan

KAARTEN 
voor de Voorstelling van het jaar 

+ het VIP-Borrelarrangement

KAARTEN
voor de Kielzog 

Familievoorstelling
+ het VIP-Borrelarrangement

10x

BEDRIJFSVERMELDING 
op ons logobord in het Kielzog 

en op de achterzijde van 
de theaterbrochure

4x

4x

KAARTEN 
voor de Volgspot  Netwerkavond: 

een theatrale avond 
met alles erop en eraan

VRIJKAARTEN 
naar keuze 

+ het VIP-Borrelarrangement

 
VRIJKAARTEN 

PAKKET

BEDRIJFSVERMELDING 
op ons logobord in het Kielzog 

en op de achterzijde van 
de theaterbrochure

4x

10x

475,- 375,-

NETWERK 
PAKKET

Hét pakket 

vol netwerk

momenten

KAARTEN 
voor de Volgspot  Netwerkavond: 

een theatrale avond met 
alles erop en eraan

KAARTEN
voor uw eigen voorstelling 

+ het VIP-Borrelarrangement

HOOFDSPONSOR 
PAKKET

20x

BEDRIJFSVERMELDING 
op ons logobord in het Kielzog 

en op de achterzijde 
van de theaterbrochure

4x

HOOFDSPONSOR  
VAN EEN VOORSTELLING 

met vermelding van uw bedrijf 
op alle publiciteitsuitingen 

rondom uw voorstelling

675,-

Volgspot Pakketten



Unit 
max. 30 personen  

€ 75,00 per dag

Vergaderkamers 
max. 10 personen 

€ 25,00 per dag

Verhuur

Bedrijfsborrel, -uitje of bijzonder vergaderen
Bijzonder vergaderen in de theaterzaal of een gezellige borrel na een theatervoorstelling. Ons gebouw biedt 

veel mogelijkheden voor uw zakelijke bijeenkomst. Vanzelfsprekend bieden we naast een mooie locatie ook 

facilitaire ondersteuning en catering vanuit ons Grand Café. 

Ruimtes

• Theaterzaal (sfeervol, bijzonder, exclusief)

• Vergaderruimtes (zakelijk, praktisch, comfortabel)

• Grand Café (informeel, huiselijk)

• Grand Café restaurantgedeelte

• Unit (vrij in te richten)



Theaterzaal 
max. 120 personen 

prijs in overleg



Grand Café 
max. 30 personen  

€ 75,00 per dag

Restaurant 
vergadergedeelte 

max. 30 personen, 
€ 75,00 per dag



Facilitaire hulpmiddelen

Digischerm
  

€ 50,00
per dag

Laptop 
  

€ 15,00
per dag

Microfoon 
  

€ 50,00
per dag

Iets anders 
nodig?

Vraag naar de 
mogelijkheden

Theater U-vorm Cabaret

Receptie School Carré

?

 

Elke bijeenkomst is anders. Wij denken graag met u mee over de precieze invulling van uw bijeenkomst  

of evenement. We richten de gehuurde zaal in naar wens en ontzorgen graag op het gebied van  

techniek en catering.  

Mogelijke opstellingen

Facilitair



Vergaderarrangement koffie/thee    € 3,75 
Per dagdeel max. 4 uur  
• Kan Koffie  
• Kan Thee
• Kan ijswater
• Suiker, melk en zoetstof
• Glaswerk en servies     

 
 
Extra opties

• Verse boerencake of koek (per dag) € 9,50
• Verse boerencake of koek assortiment (per stuk) € 1,00

Lunch Arrangementen  

Vergaderlunch A      € 9,75 p.p.
Geserveerd tussen 12:00 en 14:00 uur 
De tafel wordt ingedekt met glaswerk, servies en bestek 

• Schaal met huisgemaakte broodjes belegd met een 
• mix van eenvoudig en luxe beleg
• Kan melk, karnemelk en/of jus d´orange
• Seizoensgebonden gemengde salade

Vergaderlunch B: (vanaf 6 personen)   € 12,75 p.p.
Geserveerd tussen 12:00 en 14:00 uur 

• Soep (keuze uit 2 dagsoepen)
• Schaal met huisgemaakte broodjes belegd  

met een mix van eenvoudig en luxe beleg
• Kan met melk, karnemelk of Jus d´orange
• Seizoensgebonden gemengde salade 

Vergaderlunch C      € 14,75 p.p.
Geserveerd tussen 12:00 en 14:00 uur 
De tafel wordt ingedekt met glaswerk, servies en bestek  

• Schaal met huisgemaakte broodjes belegd  
met een mix van eenvoudig en luxe beleg

• Kan met melk, karnemelk en/of Jus d´orange
• Seizoensgebonden gemengde salade
• Soep (keuze uit 2 dagsoepen)
• Warme hartige snack 

Vergaderdagarrangement compleet    €21,50p.p.  

Een combinatie van vergaderarrangement 
koffie/thee (zie hierboven) en Vergaderlunch B 

Arrangementen



Drankenarrangementen 
 
Drankenarrangement fris
Per half uur      € 2,50 p.p.
Per stuk, achteraf betalen    nacalculatie
Verkoop muntjes, vooraf af te kopen  € 2,50 p.st. 

Drankenarrangement borrel (NL gedestilleerd)
Per half uur       € 3,00 p.p.
Per stuk, achteraf betalen    nacalculatie
Verkoop muntjes     € 2,50 p.st. 
   
Iets-te-vieren arrangement    € 7,50 p.p.  
Glas prosecco (ook 0,0%)      
Crostini

Borrelarrangementen

Dip arrangement      € 3,00 p.p.
Borrelplank met ambachtelijk brood, hummus, 
huisgemaakte tapenade, luxe olijvenmix en nootjes.

Oudhollandse arrangement    € 4,75 p.p.
Divers arrangement met o.a. Groninger worst, 
Rotterdamse oude kaas, augurk in ham, 
bitterballen en gevulde eieren.

Crostini arrangement     € 7,25 p.p.
Uitgeserveerd gedurende de bijeenkomst
Diverse crostini’s, onder andere met tonijn, 
carpaccio, zalm, vitello en gemarineerde tomaat.  

Haute Friture arrangement
uitgeserveerd gedurende de bijeenkomst
Luxe bittergarnituur, bestaande uit chorizo kroketjes, 
mini loempia’s, Bourgondische bitterballen 
en kaasstengels, geserveerd met diverse sauzen
12 stuks € 9,00
24 stuks € 17,00
36 stuks € 26,00

Combi arrangement     € 6,50 p.p.
Uitgeserveerd gedurende de bijeenkomst
Selectie van het Crostini en Haute Friture arrangement  

 
Alle arrangementen serveren wij aan groepen vanaf 6 personen. Heeft u andere wensen of kunnen 
wij rekening houden met een bepaald dieet? Laat het ons weten. 





www.kielzog.nl/zakelijk

Kielzog Theater

Het Kielzog 

Gorecht-Oost 157, 

9603 AE Hoogezand

 (0598) 373 777

info@kielzog.nl

www.kielzog.nl

 facebook.com/hetkielzog

 kielzoghoogezand 

Contact

• Jeroen van der Meijs, 

jn.vandermeijs@kielzog.nl 

06 156 956 21 

Nieuwsgierig?  

Neem  

contact op!


