
Vergaderarrangementen Hotel Terminus 

 

 

8 uurs vergaderarrangement A     € 26.50 p.p. 

- onbeperkt gebruik van koffie, thee en water in de zaal 

- bij ontvangst een Zeeuwse lekkernij 

- gebruik van beamer met scherm en flipover met papier en stiften 

- gebruik van de zaal (2 dagdelen) afgestemd op het aantal personen 

- Uitgebreide koffietafel in buffetvorm als lunch 

 

8 uurs vergaderarrangement B     € 37.50 p.p. 

- onbeperkt gebruik van koffie, thee en water in de zaal 

- bij ontvangst een Zeeuwse lekkernij 

- gebruik van beamer met scherm en flipover met papier en stiften 

- gebruik van de zaal (2 dagdelen) afgestemd op het aantal personen 

- 3 gangen dagmenu met keuze vis of vlees in het hoofgerecht 

 

12 uurs vergaderarrangement     € 47.50 p.p. 

- onbeperkt gebruik van koffie, thee en water in de zaal 

- bij ontvangst een Zeeuwse lekkernij 

- gebruik van beamer met scherm en flipover met papier en stiften 

- gebruik van de zaal (3 dagdelen) afgestemd op het aantal personen 

- Uitgebreide koffietafel in buffetvorm als lunch 

- 3 gangen dagmenu met keuze vis of vlees in het hoofdgerecht 

 

24 uurs vergaderarrangement     € 122.50 p.p. 

- onbeperkt gebruik van koffie, thee en water in de zaal 

- bij ontvangst een Zeeuwse lekkernij 

- gebruik van beamer met scherm en flipover met papier en stiften 

- gebruik van de zaal (3 dagdelen)afgestemd op het aantal personen 

- Uitgebreide koffietafel in buffetvorm als lunch 

- 3 gangen dagmenu met keuze vis of vlees in het hoofgerecht 

- overnachting op basis van eenpersoonskamers inclusief ontbijtbuffet 

De prijs van dit arrangement is exclusief € 1.50 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

Voor alle arrangementen geldt: 

 

- Minimaal 10 personen 

- Koffie en thee in de zaal wordt geserveerd in thermoskannen 

- Wijzigingen kunt u tot 2 dagen van tevoren bij ons doorgeven. Wij zijn genoodzaakt 

om wijzigingen die later worden doorgegeven en die kosten met zich meebrengen aan 

u in rekening te brengen.  

 

 

 

 

 

 


