
[Basisfaciliteiten] 
Alle ruimtes zijn standaard voorzien van: 

• Beamer met scherm of Professionele TV (met Chromecast of 

HDMI te bedienen)

• WiFi

• Flipover(s) met stiften

• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier

• Post-its en potloden met d’n Office logo

• Klimaatbeheersing

[Faciliteiten per ruimte]
Overige faciliteiten die locatie-specifiek zijn staan per ruimte aangegeven op de detailpagina’s. Zo 
beschikken enkele ruimtes over een speaker, dimbare verlichting voor ambient light, of zelfs een 
pingpongtafel voor een sportieve break! 

Extra faciliteiten nodig?
Geen probleem, er is veel mogelijk. Zo nodig kunnen we ook extra faciliteiten inhuren. Vraag gerust 
bij ons naar de mogelijkheden en laat even weten hoe we je hierin verder kunnen helpen.



Ruimte Verdieping Aantal m2 Blok | Carré Theater U-vorm Examen Staand Prijs per dagdeel*

1 d’n Mess BG 200 m2 - 90 - - 150 op aanvraag

2 d’n Tuin BG 200 m2 - op aanvraag - - 150 op aanvraag

3 d’n Klets BG 12 m2 5 | - 4 - 1 6 27,50

4 de Gym BG 42 m2 12 | - 20 10 6 25 75,00

5 de Bunker 1 18 m2 6 | - 6 5 2 8 47,50

6 de Groenkamer 2 55 m2 16 | 20 30 16 10 40 75,00

7 d’n Joga 2 66 m2 20 | 24 45 22 15 60 125,00

8 ‘t Bordeel 2 28 m2 10 | 14 20 10 6 20 47,50

9 de Kerk 2 20 m2 8 | - 9 - 4 15 37,50

10 de Klub 2 95 m2 24 | 34 60 30 15 85 250,00

11 de Sky 2 120 m2 - op aanvraag - - 100 250,00

* Een dagdeel is 4 uur (ochtend/middag/avond) 
en genoemde prijzen zijn excl. BTW

Vergaderopstellingen en 
ruimtes combineren
Alle ruimtes zijn op elk gewenst doel aan te passen vanwege de vele 
denkbare vergaderopstellingen, zoals een U-, Carré- of Blokvorm. 
Enkele zijn ook heel geschikt voor een Examen- of Theateropstelling; 
andere weer ideaal om in combinatie te gebruiken met naastgelegen 
‘break-out’ rooms. Dit is handig als je groepen mensen tijdelijk van 
elkaar wilt afzonderen voor individuele gesprekken of opdrachten. 
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Capaciteitsweergave
Het aantal personen per locatie hangt af van de gewenste opstelling, 
waarbij het maximum aantal personen in deze brochure steeds in een 
staande opstelling wordt weergegeven. Voor meer informatie, neem 
contact op via receptie@dnoffice.nl. We kijken dan samen naar de 
mogelijkheden.  

Spelregels
Voor het huren van een ruimte bij d’n Office gelden ook bij ons enkele 
spelregels. Dit zijn afspraken die we samen maken om duidelijk, 
eerlijk en prettig met elkaar te kunnen samenwerken. Je kunt ze 
vinden op onze website.

* De vermelde Informatie en tarieven in deze brochure zijn onder voorbehoud van 

onvoorziene wijzigingen en drukfouten.


