VERHURINGEN
De bijzondere ruimte van Verso is uitnodigend, persoonlijk, comfortabel en
inzetbaar voor diverse bijeenkomsten. En ook nog eens super centraal gelegen
in Nederland. Je kunt Verso huren voor jouw training, workshop of meeting.
Verso is een stoere plek, strak, modern en voorzien van alle gemakken.
Creativiteit voert de boventoon. Het is een te gekke plek voor workshops,
trainingen en natuurlijk (kappers)educatie. Een inspirerende omgeving:
dat is Verso! Hier gebeurt het.
De capaciteit is afhankelijk van het soort bijeenkomst en de gewenste
opstelling: voor stoeltrainingen waarbij elke deelnemer een eigen stoel nodig
heeft, is het maximum 15. Voor workshops, educatie, presentaties of andere
events, geldt het aantal personen in overleg.
De catering verzorgen we altijd op maat. Omdat gewoon niemand hetzelfde
is. Geef maar aan waar jij blij van wordt en wij regelen het! Of het nu gaat om
lekkere ontbijtjes, frisse lunches of ongezonde frituurhapjes: Verso fixt het
voor je.
Wij geloven niet in standaard. Zoveel mensen zoveel wensen! Daarom maken
wij gewoon heel graag een offerte helemaal speciaal voor jou! Bel of mail ons
dus gewoon even.
Is Verso jouw place to be? Voor jouw workshop, training of welk idee dan
ook? Vraag gerust of de door jou gewenste datum beschikbaar is en natuurlijk
werken we graag een offerte voor je uit.
Stuur even een kort mailtje met je wensen naar: info@versohairdesign.nl en
we reageren direct!

FACTS
LIGGING
Centraal in NL, nabij de Vinkeveense plassen
Herenweg 187
3645 DL Vinkeveen
Aantal personen kapperstraining: max 15*
* E r zijn 15 stoelen, een groter gezelschap is mogelijk voor educatie, workshops en trainingen

Oppervlakte: 					
Aantal ruimtes:

190 m2

1 (meerdere opstellingen/indelingen mogelijk)

STANDAARD VOORZIENINGEN
Wifi							
Beamer							
Wasunits							
Parkeren (blauwe zone) kan aan de openbare weg, vlak naast Verso.

PRIJZEN
Per dagdeel					
e 350,00
Twee dagdelen					
e 500,00
Drie dagdelen					
e 700,00
Kosten per extra uur					

e 75,00

De prijzen zijn exclusief BTW, catering en support- en/of personeelskosten.

Dagdeeltijden

Ochtend 9.00 - 12.30

Middag 13.30 - 17.00

Avond 18.30 - 22.00
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