
VERGADERARRANGEMENTEN 
HCR `Het Wapen van Drenthe` 

 

 
 

Het Wapen van Drenthe beschikt over drie sfeervolle zalen met een 
totaalcapaciteit van ongeveer 100 personen. De zalen zijn apart of in 
combinatie met elkaar te gebruiken en zijn dus ook zeer geschikt voor kleinere 
gezelschappen. De totale zaaloppervlakte is ca. 145 M2.  
 
De ruimte wordt gebruikt voor diverse zakelijke gelegenheden, o.a.: 

 Lezingen 

 Vergaderingen 

 Workshops 

 Presentaties 

 Private Dining  

 Bedrijfs- en netwerkborrels 
 
De ruimtes beschikken over o.a. airconditioning,  WIFI- internetverbinding en diverse 
audiovisuele hulpmiddelen.  
 
U bent van harte welkom om de zalen eens te bekijken, we zijn 7 dagen in de week geopend. 
Van maandag t/m vrijdag hebben wij vanaf 08:00 de koffie voor uw klaar!  
(In de weekenden graag op afspraak) 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dineke en Bart de Vries 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 uurs 



VERGADERARRANGEMENTEN 

PRIJZEN ZIJN IN EURO’S, INCLUSIEF ZAALHUUR EN BTW 

 

 
Heerestraat 1, 9301 AC Roden 

050-50 191 92 - www.hetwapenvandrenthe.nl 
Op onze reserveringen zijn de uniforme voorwaarden horeca van toepassing,  

een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. 

4-uurs arrangement 

 Koffie en thee tijdens de vergadering 

 IJswater  

 Flip-over met stiften 

 Plak cake 

 Mintjes en koekjes 

 WIFI internetverbinding  
12,50 p.p. (min. 6 pers) 

 
 

4 uurs arrangement inclusief lunch 

 Koffie en thee tijdens de vergadering 

 IJswater  

 Flip-over met stiften 

 Plak cake 

 Mintjes en koekjes 

 WIFI internetverbinding 

 Uitgebreide lunch: 
o Diverse soorten brood  

o Roombroodjes  

o Beleg: Jong belegen kaas, vleeswaren en zoetwaren  

o Kwekkeboomkroket  

o Diverse soorten fruit  

o Melk, karnemelk en jus d’orange 
 
26,00 p.p. (min. 6 pers) 

 
 

8 uurs arrangement  

 Koffie en thee tijdens de vergadering 

 IJswater  

 Flip-over met stiften 

 Plak cake 

 Mintjes en koekjes 

 WIFI internetverbinding 

 Uitgebreide lunch (zie 4-uurs arrangement) 
32,50 p.p. (min. 6 pers) 

 
  



VERGADERARRANGEMENTEN 

PRIJZEN ZIJN IN EURO’S, INCLUSIEF ZAALHUUR EN BTW 

 

 
Heerestraat 1, 9301 AC Roden 

050-50 191 92 - www.hetwapenvandrenthe.nl 
Op onze reserveringen zijn de uniforme voorwaarden horeca van toepassing,  

een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. 

8 uurs arrangement met diner 

 Koffie en thee tijdens de vergadering 

 IJswater  

 Flip-over met stiften 

 Plak cake 

 Mintjes en koekjes 

 WIFI internetverbinding 

 Uitgebreide lunch (zie 4-uurs arrangement) 

 Voor het diner wordt een 3-gangen keuzemenu geserveerd  
53,50 p.p. (min. 6 pers) 
 

 
24 uurs arrangement 

 Koffie en thee tijdens de vergadering 

 IJswater 

 Flip-over met stiften 

 Plak cake 

 Mintjes en koekjes 

 WIFI internetverbinding  

 Uitgebreide lunch  

o Diverse soorten brood  

o Roombroodjes  

o Beleg: Jong belegen kaas, vleeswaren en zoetwaren  

o Kwekkeboomkroket  

o Diverse soorten fruit  

o Melk, karnemelk en jus d’orange 

 Voor het diner wordt een heerlijk 3-gangen keuze menu geserveerd in ons restaurant 

 Mogelijkheid tot borrelen in het café 

 Een overnachting op onze hotelkamer, op basis van twee personen per kamer 

 ’s Ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet 
93,75 (min. 6 pers.) 

 
Uitbreidingen op bovenstaande arrangementen: 

 Diverse soorten vers fruit  
- 1,00 per dagdeel, per persoon 
 

 Flessen Sourcy Red/Blue  
- 1,50 per dagdeel, per persoon 
 

 3 Gemixte gefrituurde snacks,  
- 2,00 per persoon 
 

 Beamer met projectiescherm  
- 25,00 per dag 

 Projectiescherm  
- 10,00 per dag 
 

 Microfoon  
- 15,00 per dag 
 
 

 TV + DVD speler  
- 30,00 per dag 

 


