
Het Belevingscentrum van Rever

setting is everything

unieke 

locatie

vergaderen,

brainstormen,

meetings 
& events

goed 

bereikbaar 

&
gratis 

parkeren

inspirerend

&

verrassend

meer dan 10 

verschillende 

settings
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Over het Belevingscentrum

Het Belevingscentrum: verschillende creatieve 
sett ings en prikkelende breakout rooms voor 
inspirerende meetings. Van Theater tot Bruine 
Kroeg, er is zeker een ruimte die bij jouw meeting 
past.

Facts & faciliteiten:
• Geschikt voor vergaderingen, workshops, 

seminars, t rainingen, klantevents, 

netwerkborrels etc.
• Max. capaciteit : 40 personen
• Gelegen aan de A2 in Utrecht
• Gratis parkeergelegenheid
• Goed bereikbaar met het OV

• Grote hoeveelheid prikkelende breakout 
rooms

Inbegrepen: 
• WiFi door het hele pand

• Whiteboards
• Gebruik van flipover en beamer



Het Theater

Het Theater is een mult ifunctionele ruimte,
geschikt voor max. 40 personen.

Laat je in deze ruimte inspireren door de helden
op de ‘Wall of Fame’. Brainstormen kan onder
andere in één van de drie ‘skyboxen’.

Op zoek naar prikkelende breakout rooms?
Kijk dan verder!

Inspirerende

multifunctionele 

ruimte

Huurtarief:

dagdeel € 595,00

hele dag € 950,00*

Het Theater is voorzien van: 
• Een beamer
• Een laptop
• Een geluidsinstallat ie
• Twee headsets

• Een flipover
• Drie ‘skyboxen’ met LCD-

scherm en whiteboard

*Na 19:00 rekenen wij 25% extra op het huurtarief.



De Classmate is een flexibele creatieve ruimte,
geschikt voor max. 15 personen.

Door het eenvoudig verplaatsbare meubilair is
de opstelling van de ruimte makkelijk te

veranderen.

De Classmate grenst aan de Baby on
Boardroom: neem gerust een duik in de
‘blokkenbak’.

De Classmate is voorzien van:
• Een Smartboard met laptop
• Een Activitywall
• Drie aparte zitcoupés

• Diverse whiteboards

De Classmate

Kies jouw eigen 

opstelling: 

eenvoudig
verplaatsbaar 

meubilair

Huurtarief:

dagdeel € 375,00

hele dag € 550,00*

*Na 19:00 rekenen wij 25% extra op het huurtarief.



De Cool Kitchen is een stoere keuken,
geschikt voor max. 8 personen.

Iedereen voelt zicht direct thuis in de keuken.
De stoere en huiselijke ontmoetingsplek waar

je kunt vergaderen én eten.

De Cool Kitchen

Combineer het 

nuttige met het 

aangename

Huurtarief:

dagdeel € 250,00

hele dag € 395,00*

De Cool Kitchen is voorzien van: 
• Een LCD presentat iescherm 

met VGA-aansluit ing 
• Whiteboard wanden
• Een volledige uitgeruste 

keuken

*Na 19:00 rekenen wij 25% extra op het huurtarief.



De Bruine Kroeg is het hart van ons
Belevingscentrum en geschikt voor max. 40
personen.

De laagdrempelige sett ing van de kroeg geeft
een andere sfeer aan elk gesprek.
Een netwerkborrel na een meeting of klantevent
brengt hier de leukste verbindingen op gang.

Je kunt de dag ook afsluiten met een
diner in de bruine kroeg, zie
de pagina ‘Eten & drinken’.

De Bruine Kroeg

Ontspannen de 

dag afsluiten in 

onze bruine 
kroeg.

Huurtarief:
Inclusief huur v an een 
ruimte: v anaf €13,50 
p.p.p.u. Exclusief de 
huur v an een ruimte 

€100,- per uur + €13,50 
p.p.p.u

De Bruine Kroeg is voorzien van: 
• Een bar met bier van de tap
• Diverse soorten zit jes
• Een dartboard en biljarttafel

De Bruine Kroeg is 
vanaf 16:00 te 

gebruiken

*Na 19:00 rekenen wij 25% extra op het borrelarrangement.



Het Belevingscentrum beschikt over diverse
breakout rooms met elk een eigen st ijl en sfeer. In
elke ruimte is een flipover te plaatsen en enkele
ruimtes beschikken over beschrijfbare wanden
en/of een LCD scherm.

Indien je gebruik wenst te maken van de breakout
rooms, betaal je één huurtarief. Je kunt dan alle
ruimtes gebruiken (voor een hele of halve dag).

Breakout rooms

Diverse ruimtes 

met eigen sfeer 

& 
mogelijkheden.

Breakout rooms
Atelier 6  personen
Palletroom 6  personen
Side by side 6  personen
Brainstormkamer 3  personen

Cool Kitchen 8  personen

Huurtarief:

dagdeel € 75,00

hele dag € 150,00*

*Na 19:00 rekenen wij 25% extra op het huurtarief.



Catering

Luncharrangementen

Assortiment luxe belegde broodjes  € 13,50

Inclusief handfruit, melk en biologische jus

Biologische lunch  € 16,50

Heerlijke en eerlijke broodjes, fruitsalade, 

biologische melk en jus (eventueel inclusief 
een goed gevulde salade € 17,95)

Lunch buffet € 19,25

Divers belegde luxe mini broodjes, soep, 
een goed gevulde salade, fruitsalade, melk en biologische jus

Wij benaderen jouw
cateringwensen graag 
persoonlijk en hebben als 
uitgangspunt: alles is mogelijk.

We werken samen met een 
lokale cateraar die graag 
meedenkt over hoe wij jouw
onderwerp of thema van de 
meeting terug kunnen laten 
komen in de lunch of het 
diner. 

Drankarrangementen                                   Dagdeel/Hele dag

Onbeperkt koffie, thee, fruitwater, 

koekjes van De Koekfabriek en chocolade 
van Tony’s Chocolonley € 7,50/12,50

Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank, 
koekjes van De Koekfabriek en chocolade 

van Tony’s Chocolonley € 9,25/13,25

.

Enkele opt ies hebben een minimale best elhoeveelheid van 10 personen. De t arieven voor cat ering zijn per persoon en exclusief 6% BTW . Alle huurtarieven zijn 
exclusief 21% BTW .

Dinerbuffetten

Stamppotten buffet inclusief brood met aïoli € 29,50

Mediterraans buffet inclusief brood met aïoli en pesto € 34,50

Oosters buffet inclusief brood met aïoli en hummus € 39,50

Borrelarrangementen per persoon, o.b.v 1 uur

Onbeperkt bier van de tap, diverse soortenfrisdrank en

wijn tijdens een van de dinerbuffetten                                                                € 12,50

Onbeperkt bier van de tap, diverse soorten frisdrank, wijn 

en verschillende zoutjes                                                                      € 13,50

Bittergarnituur                                                                            € 4,50



Daniel van der Vlier 
van Case:
“Op zoek naar een 
locat ie voor een 
workshop waarbij 

creat ieve ideeën 
cent raal staan, 
kwamen we binnen bij 
Rever. Direct  was voor 
ons de knoop 

doorgehakt . De locat ie 
is bijzonder inspirerend 
en de service zeer 
gast vrij. De uit komst 
van de workshop zelf 

heeft  onze 
verwacht ingen ver 
overt roffen en dat  is 
met  zekerheid ook t e 
danken aan de 

omgeving. De 
aanwezigen vonden 
het  een pracht ige en 
inspirerende locat ie en 
ook voor onze 

opdracht gever was 
het  een grot e plus.”

Paul Splinter van 
NEPROM:
“De verrassing was 
groot  t oen ik voor het  
eerst  bij Rever 
binnenstapte. Op het  
saaie bedrijventerrein 
Lage Weide st a je plot s 
in een verrassende 
omgeving die je zeker 
op die plek niet 
verwacht . Een 
geweldige plek waar 
wij zeker t erug gaan 
komen. De 
afwisselende maar ook 
funct ionele inricht ing 
van de werkruimtes 
levert  de benodigde 
inspirat ie!” 

De ervaring van…

Jeroen Dekkers van 
DNAChange:
“Creat ieve, 
inspirerende en 
verrassende locat ie 

voor ons event  met ca. 
30 deelnemers. 
Makkelijk bereikbaar en 
handig parkeren met 
goede ont vangst, 

leuke break out  ruimtes 
en mooi plenair 
t heater. De afsluit ing in 
hun bruine kroeg was 
geslaagd. Zeker een 

locat ie om bij t erug te 
komen.”

Saskia Kraaijeveld van 
Centraal Beheer 
Achmea:
“In een inspirerende 
omgeving vergaderen 

en t ot nieuwe ideeën 
komen! Daarvoor zijn 
we op deze locat ie 
gaan vergaderen. 
Missie geslaagd: we 

komen graag t erug!”



Contact

Meer weten, onze locatie bezoeken of een 
(vrijblijvende) offerte ontvangen? 

Bel of mail ons! 
Giulia staat je met veel plezier te woord.  

Giulia.dibatt ista@rever.nl
info@rever.nl
030-214 22 55
www.rever.nl

Rever Interieurprojecten
Radonweg 2
3542 AN Utrecht

Graag 
tot 

ziens!

bekijk de

online tour
door ons 

Belevingscentrum

bekijk 
de video 
van de 

verschillende 

settings

mailto:Giulia.dibattista@rever.nl
mailto:info@rever.nl
http://www.rever.nl/
http://www.rever.nl/
http://rever.nl/verhuur-vergaderruimtes/

