Op zoek naar een vergaderlocatie in Roermond? Liefst een locatie die nét weer eens
wat anders is? Denk eens aan NERO Office Hotel & City Café! Van boardmeeting tot
meerdaags symposium, van trainingen tot informele bijeenkomsten, van flexwerkplek
tot tijdelijk kantoor, het kan bij ons allemaal. Onder andere de centrale ligging, op
loopafstand van het ziekenhuis, met voldoende eigen parkeerplaatsen én nabij
gelegen openbaar vervoer maken NERO het ideale trefpunt voor uw bijeenkomst!

Ruimte

Inhoud

Capaciteit

GREEN room
WHITE room
ORANGE room
RED room
YELLOW room
GREY room
BOARDROOM Penthouse
NERO zaal*
FLEXwerkplek

20 m2
25m2
35 m2
50 m2
85 m2
130 m2
100 m2
165 m2
20m2

1 tot 4 personen
2 tot 6 personen
4 tot 12 personen
8 tot 16 personen
15 tot 25 personen
20 tot 75 personen
2 tot 6 personen
flexibel
max. 2 personen

* Deze NERO zaal is bij uitstek geschikt voor feesten, partijen & symposia (in theateropstelling).

Note! Het exacte personenaantal per ruimte is afhankelijk van de gewenste opstelling.

Algemene vergaderfaciliteiten
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Per ruimte diverse opstellingen mogelijk
Standaard vergader meubilair aanwezig (bijzonder/aangepast meubilair op aanvraag)
WIFI / internet (gratis)
Eigen sanitair op de gang
Notitieblokje, pennen en naambordjes
Flip-over en stiften
Beamer met scherm (extra AV op aanvraag)
Centrale klimaatbeheersing
Daglicht (behave in YELLOW & ORANGE room)
Voldoende stopcontacten
Koffie- & thee faciliteiten in vergaderruimte of pantry (meerprijs)
Gratis parkeren op eigen terrein bij gebruik van een vergaderruimte!

Centraal in ons pand ligt het NERO City Café. Hier treft u altijd een aanspreekpunt aan voor, na
of tijdens uw meeting. U organiseert een meeting en wilt uw gezelschap tijdens of na de
bijeenkomst trakteren op een kopje koffie met wat lekkers? Of tussendoor wat snacks op tafel
zetten? Of na afloop van een heerlijke lunch genieten? Dat kan allemaal bij ons! Vertel ons wat u
in gedachten heeft en ons ervaren keukenteam maakt het waar. Wij serveren dagelijks ontbijt,
lunch en diner.
Verblijf voorafgaand of na uw meeting in een van de 76 comfortabele hotelkamers. Iedere kamer
is minimaal 28 m2 en voorzien van:
• Luxe SwissSense boxspring (1,80 x 2,10)
• Compacte eethoek en ruime lounge
• Flatscreen televisie
• Kitchenette met koelkast, vaatwasser & combi-magnetron
• Badkamer met toilet, wastafel en douche
• WIFI / internet (gratis)
• In house laundry (tegen betaling)
NERO Office Hotel & City Café ligt zeer centraal, met als naaste buren de rechtbank van
Roermond en het Cuypershuis. Op loopafstand vind je het gezellige centrum met een breed
winkelaanbod, verschillende barretjes, restaurants, het TheaterHotel De Oranjerie, het bekende
McArthur Glenn Designer Outlet Roermond, meerdere bushaltes en het NS-station Roermond.
Met ons unieke concept in Roermond en Limburg zoeken wij op allerlei nieuwe manieren
verbinding. Verbinding tussen mensen, producten en diensten. Verbinding met de stad. Wij
stimuleren onze gasten om de stad te verkennen en gebruik te maken van het aanbod van lokale
ondernemers. Wij dragen zo ons steentje bij om Roermond nog grootser op de kaart te zetten!

Neem gerust contact met ons op om de vele mogelijkheden te bespreken,
wij werken graag een voorstel op maat uit!

Vergadertarieven
Zaalhuur GREEN room, halve dag
Zaalhuur GREEN room, hele dag
Zaalhuur WHITE room, halve dag
Zaalhuur WHITE room, hele dag
Zaalhuur ORANGE, halve dag
Zaalhuur ORANGE room, hele dag
Zaalhuur RED room, halve dag
Zaalhuur RED room, hele dag
Zaalhuur YELLOW room, halve dag
Zaalhuur YELLOW room, hele dag
Zaalhuur GREY room, halve dag
Zaalhuur GREY room, hele dag
FLEXwerkplek 1 uur (incl. Nespresso & thee voor 1 persoon)
FLEXwerkplek 4 uur (incl. Nespresso & thee voor 1 persoon)
FLEXwerkplek 8 uur (incl. Nespresso & thee voor 1 persoon)
FLEXwerkplek extra persoon (incl. Nespresso & thee)
Zaalhuur NERO zaal
Zaalhuur BOARDROOM Penthouse
Extra AV

€ 42,50
€ 72,50
€ 55,00
€ 100,00
€ 65,00
€ 115,00
€ 95,00
€ 175,00
€ 150,00
€ 285,00
€ 250,00
€ 450,00
€ 15,00
€ 42,50
€ 72,50
€ 7,50
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Catering
Koffie, thee, ijswater, koekjes & snoepjes, halve dag
Koffie, thee, ijswater, koekjes & snoepjes, hele dag
Koffie, thee, ijswater, fris, koekjes & snoepjes, halve dag
Koffie, thee, ijswater, fris, koekjes & snoepjes, hele dag
Goed begin van de dag ontbijt
Handfruit divers
Verse Limburgse vlaai
Mini koffiebroodjes en chocolade broodjes
Saucijzenbroodjes of worstenbroodjes
Broodjeslunch; diverse luxe belegde broodjes 2 p.p. (vanaf 8 personen)
Broodjeslunch; diverse luxe belegde broodjes 2 p.p. met warme snack
Broodjeslunch; diverse luxe belegde broodjes 2 p.p. met soep en sap
12 uurtje, soepje, boerenbrood met kroketje en een spiegelei
Kan jus d’orange, appelsap, zwarte bessensap, ice tea of melk, per kan

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief BTW

€ 7,50 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.
€ 15,00 p.p.
€ 15,00 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 0,75 p. stuk
€ 3,75 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 15,00 p.p.
€ 17,50 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 7,50

