


Het door de zoon van J.F. Metzelaar ontworpen gerechtsgebouw is in 1892 in gebruik genomen en bestaat uit diverse
kantoren en de tot 1986 operationele Rechtbank van Breda. De Rechtbank heeft een 
bijzondere klassieke uitstraling en is de ideale locatie voor uw congres, bijeenkomst of vergadering. Kwaliteit,
flexibiliteit en exclusiviteit staan hierin voorop. Een bijeenkomst in de Rechtbank haalt in iedereen het beste naar
boven. 

www.futuredomeevents.nl/vergaderen

Het vergaderarrangement:

De authentieke rechtbank leent zich uitstekend uit als
vergader locatie voor verschillende groepsgroottes.

Tarieven
- 2  tot 12 personen     
   
- 12 tot 20 personen

- 20 tot 40 personen 

Het vergaderarrangement is inclusief:

- Zaalhuur
- 1 Locatie manager
- Wifi
- Koffie, Thee & Water
- Beamer & Scherm
   Beamer is aan te sluiten met HDMI of VGA
- Meubilair
   Beschikbaar meubilair: 6 tafels, 1 buffettafel, 
   40 stoelen en een flipover
- Luxe FutureDome Lunch
   Bestaande uit 3 luxe belegde broodjes per                    
   persoon & jus d'orange

www.futuredomeevents.nl
info@futuredomeevents.nl 

tel: 076 76 32 700 

Vergaderen in de Rechtbank 

Specificaties:
Oppervlakte:
Lengte: 
Breedte: 

Opstelling:
Theater: 
U-vorm: 
School:
Boardroom:

145  m2 
16,5 m 
8,8  m 

 
 

40 personen
30 personen
24 personen
16 personen 

Ontspanning naast het vergaderen:

- Levend Cluedo spel 
  Ga onderling de strijd met elkaar aan in een
  escaperoom achtig spel om te zien we het
  beste rechercheteam is door het oplossen
  van een moord. 
  (Van 9 t/m 20 personen)

- Rondleiding over het gehele terrein
  Met een oud-bewaarder of koepelliefhebber
  verken je het gehele terrein en komt je de
  interessantste verhalen te weten!

Het vergaderarrangement is uit te breiden met:

- Zoet of hartig tussendoortje
- Verse soep, salade of handfruit
   bij de lunch
- Borrel drankafkoop per uur
   Fris/Wijn/Bier
- Borrel foodarrangement
   tafelgarnituur & gefrituurde hapjes 
 

€2,50 p.p.
€1,50 p.p.

€6,75 p.p.

€7,50 p.p.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

€60,-  

€51,-    

€37,50

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Vanaf:

p.p.

p.p.

p.p.

€21,23 p.p. 

€11,69 p.p. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW


