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KENNISMAKING

BusinessPoint biedt een unieke combinatie van werken en vergaderen
in een landelijke, inspirerende omgeving met een zakelijke en
industriële uitstraling. Onze professionele en moderne locatie aan de
rand van Dongen is van alle gemakken voorzien. De combinatie van
onze vergaderlocatie met werkfaciliteiten biedt voor, tijdens of na de
vergadering altijd de mogelijkheid om nog even te werken of zelfs een
onlineoverleg in een privéruimte te plannen. Alles op hetzelfde adres
geregeld!
Ontspannen vergaderen vraagt meer dan alleen een locatie. Daarom is
úw focus onze zorg! Bij ons bent u in goede handen. U bent onze gast
en dat merkt u!
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VERGADEREN & ONTMOETEN

Organiseert u een vergadering, training, workshop, seminar of een
ontmoeting zoals een receptie, jubileum of een aangeklede borrel? Voor
elke bijeenkomst bieden wij de benodigde faciliteiten. Voor kleinere
groepen en korte bijeenkomsten maar ook voor langere events, eventueel
met overnachting, faciliteren wij dit met onze partners. Als basis voor een
bijeenkomst rekenen wij zaalhuur vanaf € 119,- per dagdeel, geheel
afhankelijk van de grootte van het gezelschap. De maximum zaalhuur
bedraagt € 239,- per dagdeel exclusief BTW en inclusief alle benodigde
AV-middelen.
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VERGADEREN & ONTMOETEN

De vergaderzalen zijn uitgerust met airconditioning, flatscreen, flip-over
pointer, wifi en vast internet voor de spreker. Indien gewenst kunt u
gebruik maken van een video-conferencekit.Voor u als gast is het Petit
Café tijdens uw verblijf beschikbaar voor een korte break, het nuttigen
van de lunch of diner. Ook als uitvalsbasis voor een brainstorm is het
Petit Café beschikbaar. Wilt u na de bijeenkomst nog genieten van een
borrel? Dan verzorgen wij voor u ook de bites. Verfijnde koffieblends en
uitzonderlijke koffie zorgen voor grootse koffiemomenten met het
Nespresso-arrangement. Per zaal een private Nespresso-machine
beschikbaar.

5



VERGADEREN & ONTMOETEN

Je vergadert nog effectiever als ook alles op culinair gebied klopt. Daar
zorgen wij maar al te graag voor. BusinessPoint heeft een eigen keuken
en een professionele chef at your service. 
Chef Wadii Essakkati werkt met passie en gevoel aan de mooiste
gerechten. Wij werken zoveel mogelijk met biologische- en
streekproducten. De mogelijkheden zijn echter divers en wij stemmen
deze dan ook graag met u af. 
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ZAALINFORMATIE
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U-vorm carre school theater cabaret staand



Vergaderen met koffie en thee , vanaf € 12,50 pp
Inclusief AV-middelen, exclusief zaalhuur 

Vergaderen met arrangement, vanaf € 29,- pp
Inclusief lunch en AV-middelen, exclusief zaalhuur

Huur spreekkamer per 2 uur voor max. 4 personen: € 40,- 
Inclusief koffie en thee uit Petit Café

Huur coachingruimte per 2 uur voor max. 3 personen: € 28,50
Inclusief koffie en thee uit Petit Café

ARRANGEMENTEN
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TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW



Willen uw gasten er toch even tussenuit? In “onze achtertuin” bevindt
zich de ecologische verbindingszone. Deze Dongense parel heeft een
lengte van 6 kilometer en loopt van ’s Gravenmoer, langs prachtige
natuur, naar de andere kant van Dongen. Bijzonder is het dat langs de
ecologische verbindingszone wandel- en fietspaden zijn aangelegd. De
fietspaden sluiten prachtig aan op het fietsnetwerk in de omgeving. Het
is mogelijk om deze route op de dag van uw bezoek te verkennen. 

ARRANGEMENTEN
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Hier treft u een overzicht van onze partners die mogelijk ook voor u van
toegevoegde waarde kunnen zijn: 

De Vlaamsche Spijcker: 
Dé top-trouwlocatie van Brabant met mogelijkheid voor zakelijke
bijeenkomsten. Het combineren van ruimtes bij De Vlaamsche Spijcker
met lunches of diners behoort tot de mogelijkheden. 

PARTNERS
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GIXX Catering & Events, www.gixx.nl
Professionele ondersteuning en begeleiding bij uw events.

Opener, www.opener.nl
Bierbrouwerij, proeflokaal en recreatieterrein in Dongen.

Chic Bloematelier, www. Chic-bloematelier.nl
Dagverse bloemen en de leukste creaties met de hipste bloemen van
het seizoen!

Adams Fietsverhuur, www.adamsfietsverhuur.nl
Diverse arrangementen voor een onvergetelijke dag

Magic Moments met Gochelaar Stan, www.goochelaarstan.nl
Huh?!

PARTNERS
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Hotel de Villa, Dongen (op 2,5 km.)
www.hoteldevilla.com
Tel. 0162-32 08 80

Hotel Hof van ‘s Gravenmoer, ‘s Gravenmoer (op 1,9 km.)
www.hofvansgravenmoer.nl
Tel. 0162-30 19 39

B&B De Luienhoek, Dongen (op 1,5 km.)
www.deluienhoek.com
Tel. 06-22 21 42 24

B&B Jespers, Dongen (op 2,2 km.)
www.bedandbreakfast.nl
Tel. 0162-43 22 38

PARTNERS
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Telefoon en WhatsApp:        0162-76 90 81
Email:                                     Info@BusinessPointDongen.nl
Website:                                 www.BusinessPointDongen.nl

Kamer van Koophandel:      80284892
BTW nummer:                       NL 8616.16.935.B01

Parkeren
Bezoekt u BusinessPoint dan parkeert u op onze eigen
parkeerplaatsen aan de voor- en zijkant van het pand. Ook kunt u
parkeren aan de openbare weg (Lage Ham). Wij adviseren u aan de
straatzijde van de Donge (overkant BusinessPoint) te parkeren.
Parkeren is gratis. 

CONTACT
BusinessPoint
Lage Ham 190, 5102 AE Dongen
(Bedrijvenpark Entrop)
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