
Vergaderruimte arrangementen het Arsenaal Doesburg  

Voor het gebruik van de vergaderruimte in Het Arsenaal Doesburg zijn verschillende 
arrangementen mogelijk. Hieronder vindt u de tijden en prijzen van het gebruik van deze 
ruimte. Voor meer informatie of afwijkende wensen, vragen wij u contact op te nemen met Het 
Arsenaal Doesburg. Gegevens hiervan vindt u onderaan de pagina.  

Beschikbare dagdelen 

Ochtend:  08:30 tot 12:30 uur  
Middag:  13:30 tot 17:30 uur  
Avond:   18:30 tot 21:30 uur  
 

Arrangementen 

4 uurs arrangement ochtend:   € 16,50 per persoon 

4 uurs arrangement middag:   € 16,50 per persoon 

4 uurs arrangement avond:   € 16,50 per persoon 

8 uurs arrangement:     € 30,00 per persoon 

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

Aantal personen 

Minimum aantal personen per boeking:   5 personen 

Maximum aantal personen per boeking:  16 personen 
Voor een afwijkend aantal personen per boeking kunt u contact opnemen met Het Arsenaal Doesburg.  

                                                                                                                                                                      



Op aanvraag 

Doesburgse moppen (koekjes)  

Lunch arrangement bij het Grand Café Het Arsenaal 1309                                                  
Niet meer dan 10 personen / Alleen op woensdag t/m zondag  

Diner arrangement bij het Grand Café Het Arsenaal 1309                                                                           
Niet meer dan 10 personen / Alleen op woensdag t/m zondag  

Lunch arrangement bij een ander restaurant in Doesburg  

Diner arrangement bij een ander restaurant in Doesburg 

Groepsactiviteit Yoga op de zolder van Het Arsenaal Doesburg  

Alle mogelijkheden bij de sectie “op aanvraag” zijn onder voorbehoud en worden op het moment van boeken naar beschikbaarheid aangegeven. 

 

Faciliteiten vergaderruimte 

• Koffie kabinet 
 - koffiezetapparaat. 
 - Koffie (Nespresso) in verschillende smaken. 
    - Warm water automaat. 
 - Diverse soorten thee.  
 - Waskbakje. 
 - Handdoeken. 
 - Waterkaraffen. 
 - Glazen. 
 - Mokken. 

• Extern scherm 
 - HDMI aansluiting. 
 - Afstandbediening. 
 - Apple Connector. 
 - HDMI kabel 1,5 m. 
 - HDMI kabel 5 m. 

• Flapover 
 - Papier. 
 - Stiften. 

• Tafels 
 - In verschillende opstellingen te zetten. 
 - Te verwijderen uit de ruimte. 



• Stoelen  
 - 12 stoelen voor tafels.  
 - Totaal aanwezig: 16 stoelen. 

• WiFi. 
• Schrijfwaren  
 - Notitie blokken. 
 - Pennen. 

Contactgegevens 

Voor een offerte en meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Lindy Balduk 

Facilitair manager Het Arsenaal Doesburg 

Email: lindy@arsenaal-doesburg.nl 

Deze prijzen zijn van toepassing op de jaren 2021- 2022.  
Alle gegeven informatie kan worden toegespitst op uw specifieke wensen. Na aanvraag wordt een offerte op maat gemaakt.
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