De Kabelfabriek
De immense hallen van de voormalige Nederlandse Kabelfabriek (NKF) hebben een nieuwe
bestemming gekregen. Tal van kleine en grote
bedrijven hebben zich er gevestigd aangetrokken
tot de enorme ruimte niet ver van het centrum
van Delft en de onbeperkte mogelijkheden.
Ontwerpbureau De Kabelfabriek is hier ook
gevestigd en beschikt hier over een kantoor,
werkplaats en vergaderruimte middenin deze
creatieve, industriële omgeving. Deze prachtige
ruimten delen we graag met anderen.

Vergaderen in de weide van de Kabelfabriek
Vergaderzaal
In de vergaderruimte waan je je in de alpen.
Subtiele attributen dragen bij aan de illusie die
het 13 meter lange fotobehang oproept. De ruimte staat in groot contrast met de rauwe wijdse
omgeving van de voormalige NKF-hallen.
In de ruimte is een pantry aanwezig en vrij in te
delen meubilair. De twee grote tafels zijn eventueel uitschuifbaar voor grote gezelschappen.
Er zijn extra bankjes aanwezig. De ruimte is als
vergaderruimte geschikt voor gezelschappen tot
15 personen.Voor een lopend buffet of borrel
houden wij 25 personen aan.

De Kabelfabriek
Schieweg 15
2627 AN Delft
015-2127029
info@dekabelfabriek.nl

Tarieven (excl. btw)
Ruimte per dagdeel
Het huren van de vergaderzaal inclusief
ontvangstpersoon en wifi. ‘s Avonds en in het
weekend de ruimte huren is niet altijd
mogelijk. avond 18:00 tot 21:00: 85 na 21:00
per uur: 32,- weekend dagdeel: 95 hele dag:
180

dagdeel
(overdag)

hele dag
(overdag)

85,-

160,-

5,-

8,-

7,50

12,50

Vergaderarrangementen
Budget
Onbeperkt koffie en thee (prijs per persoon)
Luxe
Onbeperkt koffie, thee, gekoeld water en koek
(prijs per persoon)

Lunch
Budget
Net als thuis aan tafel zelf de boterham smeren met pindakaas, jam en pasta. Met thee in
thermoskannen op tafel. (prijs per persoon)
Lunchbuffet
Brood, kaas, salade, vleeswaar, thee en jus
d’orange. (prijs per persoon)
Luxe lunchbuffet
Luxe broodjes, kaas, vleeswaren, salade, paté,
thee, melk, karnemelk, jus d’orange en vers
fruit. (prijs per persoon)

5,-

12,15,-

Borrelarrangement
Alle borrelarrangementen zijn berekend
zonder bedienend personeel. Eventueel kunnen wij hier wel voor zorgen. Laat dit wel ruim
van te voren weten.
Budget
Net als thuis uit de koelkast zelf je biertje pakken. Wij zorgen voor een gevulde koelkast en
de kosten worden berekend naar gebruik.
Borrel +
Frisdrank, bier, wijn, nootjes, olijven en kaas.
(prijs per persoon per uur)
Luxe borrelarrangement
Kaasplateau, noten, olijven en andere hapjes,
frisdrank, speciaal bier (wisselend per seizoen),
wijn. (prijs per persoon per uur)

-

9,50
16,50

Extra faciliteiten
Beamer
Flipover

25,30,-

40,30,-

