
TIME OUT
De TIME OUT vergaderz  aal bevindt zich op 

de eerste verdieping en biedt uitzicht op de 

400-meterbaan. De vergaderzaal heeft een 

oppervlakte van 63 m2 en biedt ruimte aan 

groepen van max. 20 tot 40 personen. U huurt 

deze zaal voor € 121,04 excl. BTW per dagdeel. 

REBOUND
De REBOUND vergaderzaal bevindt zich op 

de tweede verdieping en biedt uitzicht op 

de centrale hal. De vergaderzaal heeft een 

oppervlakte van 27,5 m2 en biedt ruimte aan 

groepen van max. 8 personen. U huurt deze 

zaal voor € 52,34 excl. BTW per avond. 

TOUCH DOWN
De TOUCH DOWN vergaderzaal bevindt zich 

op de eerste verdieping en biedt uitzicht op de 

multi-tafeltennisruimte. De vergaderzaal heeft 

een oppervlakte van 100 m2 en biedt ruimte 

aan groepen van max. 40 tot 60 personen. U 

huurt deze zaal, de grootste van de vier, voor 

€ 166,83 excl. BTW per dagdeel.

SURPLACE
De SURPLACE vergaderzaal bevindt zich op 

de tweede verdieping en biedt uitzicht op de 

400-meterbaan. Deze vergaderzaal heeft een 

oppervlakte van 72 m2 en biedt ruimte aan 

groepen van max. 35 personen. U huurt deze 

zaal voor € 121,04 excl. BTW per dagdeel.

Lunch- en 
vergaderarrangementen
Sportcomplex De Meent beschikt over een 

prima horecagelegenheid die voor u lunch- of 

vergaderarrangementen verzorgt. Ook het 

samenstellen van een arrangement op maat, 

borrel of diner behoort tot de mogelijkheden. 

Informeer bij het reserveren naar de 

mogelijkheden.

Sportcomplex De Meent beschikt over vier 

vergaderzalen. De zalen zijn uitermate geschikt voor 

presentaties, vergaderingen en andere bijeenkomsten 

voor groepen tot zestig personen.

Vergaderen in 
Sportcomplex De Meent

Elk van de vier ruimtes heeft een eigen naam, 

namelijk; REBOUND, TIME OUT, TOUCH 

DOWN en SURPLACE.

Sportclinic op maat
Wanneer u besluit te vergaderen in 

Sportcomplex De Meent, kunt u dit uiteraard 

combineren met een sportclinic op maat. 

Een actieve sportactiviteit in één van de 

sporthallen of meer onstpannen curlingclinic 

in de ijshal, het is allemaal mogelijk. Uiteraard 

onder leiding van een deskundige sporttrainer 

van Alkmaar Sport. 

Algemene voorzieningen
In de vergaderzalen van Sportcomplex De 

Meent is gratis WiFi aanwezig. Ook kunt u 

standaard gebruik maken van een smartboard 

en/of flipover met stiften. 

Indeling zalen
De stoelen en tafels in de vergaderzalen 

kunnen naar wens geschikt worden. 

Afhankelijk van de grootte van de groep en 

het doel en de werkvorm van de presentatie, 

vergadering of de bijeenkomst adviseren 

wij u over de beste indeling.  De meest 

voorkomende opstellingen zijn: de theater-, 

cabaret-, carré-, schoolopstelling en U-vorm  

Vergaderen in grote 
of kleine groepen in 
De Meent

Contact
Wilt u een vergaderzaal huren? 

Neem contact met ons op via:

Alkmaar Sport N.V.

Terborchlaan 301, Alkmaar

(0)72 548 9315 | verhuur@alkmaarsport.nl


