
Het Belevingscentrum van Rever 

setting is everything

unieke 

locatie

vergaderen,

brainstormen,

meetings 

& events

goed 

bereikbaar 

&

gratis 

parkeren

inspirerend

&

verrassend

meer dan 10 

verschillende 

settings



W
H

EN
 W

O
R

K
 IS A

 P
LEA

SU
R

E, LIFE IS A
 JO

Y

Ons Belevingscentrum biedt 

optimale flexibiliteit voor 

inspirerende en effectieve 

meetings. 

Facts & faciliteiten:

• geschikt voor 

vergaderingen, workshops, 

seminars, trainingen, 

klantevents, netwerkborrels 

etc.

• max. capaciteit: 40 

personen

• gelegen aan de A2 in 

Utrecht

• gratis parkeren voor ca. 30 

auto’s

• goed bereikbaar met het 

OV

Inbegrepen: 

• WiFi door het hele pand

• whiteboards in alle ruimtes

• gebruik van flipover en 

beamer

• gebruik van diverse 

creatieve subruimtes

Over Rever

Wij zijn een full-

service bureau voor 

interieurprojecten. 

Wij ontwerpen en 

realiseren 

inspirerende en 

functionele interieurs 

voor werk-

omgevingen met als 

uitgangspunt "When

work is a pleasure, 

life is a joy". 

Dit ervaart u in ons 

Belevingscentrum 

waar wij zelf met 

veel plezier werken 

en waar u uw 

meeting kunt laten 

plaatsvinden. 

In ons 

Belevingscentrum 

hangt een 

ontspannen en 

positieve vibe 

waardoor u en uw 

gasten zich snel thuis 

zullen voelen.

Gastvrijheid staat bij 

ons hoog in het 

vaandel, wij zullen er 

alles aan doen om 

uw meeting tot een 

succes te maken!

Over het Belevingscentrum



Het Theater

Het Theater is een inspirerende 

multifunctionele ruimte en is 

geschikt voor max. 40 personen. 

Laat u zich in deze ruimte 

inspireren door de helden op de 

Wall of Fame. Brainstormen kan 

onder andere in één van de drie 

‘skyboxen’. 

Het Theater is voorzien van: 

• een beamer

• een geluidsinstallatie

• 2 headsets

• 3 ‘skyboxen’ met LCD-scherm

en whiteboard

inspirerende

multifunctionele 

ruimte

Huurtarief
dagdeel € 525,00
hele dag € 950,00



De Classmate is een flexibele 

creatieve ruimte en is geschikt 

voor max. 20 personen. 

Door het eenvoudig 

verplaatsbare meubilair is de 

opstelling van de ruimte 

makkelijk te veranderen. 

De Classmate is voorzien van: 

• een Smartboard met PC

• een Activitywall

• 3 aparte zitcoupés 

• diverse whiteboards

• creatieve materialen 

De Classmate

kies uw eigen 

opstelling: 

eenvoudig

verplaatsbaar 

meubilair

Huurtarief
dagdeel € 275,00
hele dag € 495,00



De Cool Kitchen is een stoere 

keuken en is geschikt voor max. 

15 personen.

Iedereen voelt zicht direct thuis 

in de keuken die dient als 

ontmoetingsplek waar u kunt  

vergaderen én eten.

De Cool Kitchen is voorzien 

van: 

• een LCD presentatiescherm 

met VGA-aansluiting 

• whiteboard wanden

• een volledige uitgeruste 

keuken

De Cool Kitchen

combineer het 

nuttige met het 

aangename

Huurtarief
dagdeel € 225,00
hele dag € 400,00



De Bruine Kroeg is het hart van 

ons Belevingscentrum en is 

geschikt voor max. 40 personen.

De laagdrempelige setting van 

de kroeg geeft een andere sfeer 

aan elk gesprek. Een 

netwerkborrel na een meeting of 

klantevent brengt hier de leukste 

verbindingen op gang.

De Bruine Kroeg is voorzien van: 

• een bar met bier van de tap

• diverse soorten zitjes

• een dartboard en biljarttafel

De Bruine Kroeg

ontspannen de 

dag afsluiten in 

onze bruine 

kroeg

Huurtarief
Bij gebruik van de 
kroeg, betaalt u 
alleen voor de 

hapjes en 

drankjes.



Ons Belevingscentrum beschikt 

over diverse subruimtes, met elk 

een eigen stijl en sfeer en zijn 

hierdoor ideale break-out 

rooms. In elke ruimte is een 

flipover te plaatsen en enkele 

ruimtes beschikken over 

beschrijfbare wanden.

Subruimtes

Atelier 6 personen

Brainstormkamer 3 personen

Bibliotheek 8 personen

Klein Berlijn 6 personen

Side by side 6 personen

Creatieve subruimtes

diverse 

subruimtes met 

eigen sfeer & 

mogelijkheden

Huurtarief

Inbegrepen bij de 
huur van het 
Theater of de 

Classmate. 



Daniel van der Vlier 

van Case:

“Op zoek naar een 

locatie voor een 

workshop waarbij 

creatieve ideeën 

centraal staan, 

kwamen we binnen bij 

Rever. Direct was voor 

ons de knoop 

doorgehakt. De locatie 

is bijzonder inspirerend 

en de service zeer 

gastvrij. De uitkomst 

van de workshop zelf 

heeft onze 

verwachtingen ver 

overtroffen en dat is 

met zekerheid ook te 

danken aan de 

omgeving. De 

aanwezigen vonden 

het een prachtige en 

inspirerende locatie en 

ook voor onze 

opdrachtgever was 

het een grote plus.”

Paul Splinter van 
NEPROM:
“De verrassing was 
groot toen ik voor het 
eerst bij Rever 
binnenstapte. Op het 
saaie bedrijventerrein 
Lage Weide sta je plots 
in een verrassende 
omgeving die je zeker 
op die plek niet 
verwacht. Een 
geweldige plek waar 
wij zeker terug gaan 
komen. De 
afwisselende maar ook 
functionele inrichting 
van de werkruimtes 
levert de benodigde 
inspiratie!” 

De ervaring van…

Jeroen Dekkers van 

DNAChange:

“Creatieve, 

inspirerende en 

verrassende locatie 

voor ons event met ca. 

30 deelnemers. 

Makkelijk bereikbaar en 

handig parkeren met 

goede ontvangst, 

leuke break out ruimtes 

en mooi plenair 

theater. De afsluiting in 

hun bruine kroeg was 

geslaagd. Zeker een 

locatie om bij terug te 

komen.”

Saskia Kraaijeveld van 

Centraal Beheer 

Achmea:

“In een inspirerende 

omgeving vergaderen 

en tot nieuwe ideeën 

komen! Daarvoor zijn 

we op deze locatie 

gaan vergaderen. 

Missie geslaagd: we 

komen graag terug!”



Lekker eten & drinken

Drankarrangementen

Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes en kleine chocolaatjes € 5,00

Onbeperkt koffie, thee, water, gekoelde frisdrank, koekjes en kleine chocolaatjes € 6,25

Lunch, enkele opties: 

Diverse verse belegde broodjes, handfruit en div. sapjes € 11,75

Biologische broodjes van Carl Siegert, ‘pizza’ van fruit en verse jus d’orange € 14,95 

Borrel, enkele opties: (o.b.v. 1 uur borrelen)

Onbeperkt bier, wijn, fris en gemengd bittergarnituur € 9,75 

Onbeperkt bier, wijn, fris en 3 luxe mini brioches p.p. € 15,75

Diner, enkele opties: 

Italiaans buffet € 28,50

Walking Dinner € 54,60 

Alle tarieven voor catering zijn per persoon en exclusief 6% BTW. Alle huurtarieven zijn exclusief 21% BTW.

Wij benaderen uw 

cateringwensen graag 

persoonlijk en hebben 

als uitgangspunt: alles 

is mogelijk.

Rechts ziet u een 

overzicht van de 

basismogelijkheden.

We werken samen met 

een lokale cateraar 

die graag meedenkt 

over hoe wij het 

onderwerp of thema 

van uw meeting terug 

kunnen laten komen in 

de lunch of het diner. 

Zoals pannenkoeken 

bakken na een 

vergadering in de Cool 

Kitchen of een walking

dinner als afsluiting van 

uw seminar in het 

Theater. 



Contact

Meer weten, onze locatie bezoeken of 

een (vrijblijvende) offerte ontvangen? 

Bel of mail ons! 

Bibi Ham en Hester Nagel staan u met 

veel plezier te woord.  

bibi.ham@rever.nl

hester.nagel@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
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