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WELKOM BIJ
VECHTCLUB XL
Vechtclub XL is een broedplaats voor
creatieve ondernemers. Sinds 2012 zijn we
gevestigd op het voormalige OPG-complex
in Utrecht. Met meer dan vijftig vaste studio’s
en werkplaatsen, publieke evenementen
en exposities, vergaderruimtes, een vershal,
brewpub, koffiebranderij, ontbijtbar en
restaurant De Klub, is Vechtclub XL een plek
van betekenis voor creatief ondernemerschap
in Utrecht.
Vechtclub XL beschikt over een grote zaal met podium en bar,
twee bovenruimtes ‘De Boog’ en ‘Het Nest’, een broeikas en een
kleine bioscoop. Alle ruimtes zo ingericht dat het inspirerende
ruimtes zijn met alle benodigde faciliteiten voor een geslaagde
meeting of evenement. De wanden en tafels zijn gemaakt
van deuren uit gesloopte flats in Kanaleneiland (soms met het
kijkgat er nog in), wat zorgt voor een bijzondere uitstraling en
ervaring. Vele details in de ruimtes zijn gemaakt door huurders
uit het pand. Los van het aanbieden van een inspirerende ruimte,
hechten we veel waarde aan gastvrijheid, transparantie en goede
catering.
In deze brochure vind je meer informatie
over ons aanbod.
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Mogelijke opstellingen
Theater

Cabaret

U-vorm

Carré

Diner

Kring

School

Blok

Groepen

Borrel

DE ZAAL
Onze grote zaal beschikt over een podium en kan op vele
manieren ingericht worden. De ruimte is daarmee ideaal voor
presentaties, seminars, film screenings, groepsworkshops en
debatten. De minimale huur van de zaal is twee uur. De grote
zaal kan ook in combinatie met de bovenruimtes gehuurd
worden voor bijvoorbeeld een break-out sessie.
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Statafels
Garderobe
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
WiFi

WERKDAG

Bar
Podium
Receptie
Toiletten
Tafels
Stoelen
Verwarming
Airco

100 m2
100
80
50

Dagdeel (4 uur)
Dag (8 uur)
Per uur

€ 500
€ 750
€ 125

WEEKEND

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafels:

Tarieven (prijzen zijn exclusief BTW)

Dagdeel (4 uur)
Dag (8 uur)

€ 650
€ 950

EXTRA

VOORZIENINGEN

CAPACITEIT

Specificaties

Plattegrond

Beamer
Geluid
Televisie scherm
Flipchart

€ 100
€ 50
€ 25
€ 10
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WWW

Mogelijke opstellingen
Theater

Blok

U-vorm

School

Kring

Groepen

Borrel

Diner

HET NEST
Naast de grote zaal kan je bij Vechtclub XL twee kleinere ruimtes
huren: Het Nest en De Boog. Deze zalen bevinden zich boven
restaurant De Klub. Het Nest is huiselijk en knus ingericht.
Tafels en stoelen kunnen zowel in groepjes als in de lengte
worden geplaatst. Ideaal voor vergaderingen, presentaties,
interviews, werksessies en workshops.
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WERKDAG

Tafels
Toiletten
Stoelen
Verwarming
Airco
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
WiFi

50 m2
40
30
20

Dagdeel (4 uur)
Dag (8 uur)
Per uur

€ 250
€ 375
€ 75

WEEKEND

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafels:

Tarieven (prijzen zijn exclusief BTW)

Dagdeel (4 uur)
Dag (8 uur)

€ 350
€ 475

EXTRA

VOORZIENINGEN

CAPACITEIT

Specificaties

Plattegrond

Televisie scherm
Geluid
Flipchart

€ 25
€ 50
€ 10
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Mogelijke opstellingen
Theater

Blok

U-vorm

School

Kring

Groepen

Borrel

Diner

DE BOOG
Naast de grote zaal kan je bij Vechtclub XL twee kleinere ruimtes
huren: Het Nest en De Boog. Deze zalen bevinden zich boven
restaurant De Klub. De Boog is licht en industrieel ingericht.
Tafels en stoelen kunnen zowel in groepjes als in de lengte
worden geplaatst. Ideaal voor vergaderingen, presentaties,
interviews, werksessies en workshops.
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WERKDAG

Tafels
Toiletten
Stoelen
Verwarming
Airco
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
WiFi

50 m2
40
30
20

Dagdeel (4 uur)
Dag (8 uur)
Per uur

€ 250
€ 375
€ 75

WEEKEND

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafels:

Tarieven (prijzen zijn exclusief BTW)

Dagdeel (4 uur)
Dag (8 uur)

€ 350
€ 475

EXTRA

VOORZIENINGEN

CAPACITEIT

Specificaties

Plattegrond

Televisie scherm
Geluid
Flipchart

€ 25
€ 50
€ 10
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Mogelijke opstellingen
Theater

Blok

Kring

DE KAS
De kas bevindt zich op de begane grond van Vechtclub XL,
tussen de ateliers en studio’s van onze huurders. Deze ruimte kan
gebruikt worden voor vergaderingen, workshops en creatieve
sessies zoals brainstorms.

Tafels
Toiletten
Stoelen
Verwarming
Airco
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
WiFi
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Tarieven (prijzen zijn exclusief BTW)
12 m2
12
10
8

€ 50 per uur

EXTRA

CAPACITEIT

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafels:

VOORZIENINGEN

Specificaties

Plattegrond

Televisie scherm
Geluid
Flipchart

€ 25
€ 50
€ 10
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Plattegrond

DE BIOSCOOP
Onze bioscoop is de perfecte plek om presentaties te geven
of een filmvertoning te organiseren. De knusse ruimte, het
goede geluidssysteem, het grote beeldscherm en de heerlijke
bioscoopstoelen zorgen voor een totaal andere beleving van
je evenement.

CAPACITEIT

Tarieven (prijzen zijn exclusief BTW)

Oppervlakte:
Zitplaatsen:

26 m2
11 - 15

VOORZIENINGEN

Specificaties

Bioscoopstoelen
Toiletten
Verwarming
Airco
WiFi
Projectiescherm
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting

Blu-ray speler
Apple Mac Pro
Dimbaar licht
Surround sound
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Vanaf € 100 per uur
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ONZE
CATERING
PARTNER
Wil je niet alleen een ruimte bij ons huren,
maar ook gebruik maken van catering?
Dat kan! We werken hiervoor samen met
onze geliefde buren, restaurant De Klub,
voor heerlijke lunches, borrels en diners.
Restaurant De Klub
Lisa (gastvrouw) en Jasper (chef-kok) vormen De Klub
samen met hun gasten, het personeel, de leveranciers
en iedereen die aan komt waaien. Met hen delen ze
hun smaak, aandacht en gevoel voor stijl die zich niet
alleen uiten in pure ingrediënten en wijnen maar ook
in het interieur en bijvoorbeeld het keramische servies
van Suzan Becking – een van de vele huurders van
Vechtclub XL die op hun eigen manier bijdragen aan
De Klub.
Het eten is gebaseerd op de klassieke Europese
keuken met Aziatische en Scandinavische invloeden.
Groenten worden verbouwd in de moestuin op
de parkeerplaats en elke week is er een nieuw
menu waarin zoveel mogelijk seizoensgebonden
en duurzame producten worden verwerkt. De
ontvangst getuigt van ouderwets en vanzelfsprekend
gastmanschap. Wat De Klub vooral onderscheidt is
het Klubgevoel: in De Klub ben je uit en thuis,
thuis en uit.
www.deklub.nl
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Cappuccino 				
Americano 				
Kofﬁe verkeerd			
Dubbele espresso 			
Latte macchiato 		
Verse muntthee
Verse gemberthee

€ 2,85
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,85
€ 2,85
€ 2,85

Speciaalbier				
vanaf € 4,50
Wijn					
vanaf € 4,50
Brut tradition
€ 7,95
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€ 4,95
€ 2,75
€ 1,25
€ 2,00

Lunch optie 1
Soep met brood
Maaltijdsalade

€ 13,50 p.p.

Lunch optie 2
Soep met brood
Salade
Fritatta
Pastel de Nata
Lunch optie 3
Soep met brood
Hoofdgerecht van de dag
Patisserie van De Klub

€ 17,50 p.p.

GOED OM TE WETEN

Punt taart
Pastel de Nata
Stuk fruit
Assortiment koek & zoet

LUNCH OPTIES

vanaf 12.00

EXTRA

Dagdeel onbeperkt kofﬁe
€ 7,20 p.p.
(filter), thee & water
Kan kofﬁe 			
€ 9,50
Kan thee 				
€ 6,50
Fles sap 			
€ 6,50
Fles sparkling Earthwater
€ 4,50
Frisdrank
			
vanaf € 2,50
Verse jus
		
€ 2,85

LUNCH
LEKKERS

DRANKJES

DRANKJES
& LEKKERS

Alle lunch arrangementen van
De Klub zijn vegetarisch.
Ook kan het restaurant rekening
houden met allergieën en
dieetwensen. Geef deze wel uiterlijk
drie werkdagen van tevoren door.

€ 29,50 p.p.

Gepocheerd eitje (bij salade)
Lamsmerguez (bij salade)
Barhap (pasta / risotto o.i.d.)

€ 2,95
€ 3,75
€ 14,95
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BORREL

DINER

LOSSE ITEMS
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Diner optie 1
Barhap (vegetarisch)

€ 14,95 p.p.

Diner optie 2
Hoofdgerecht van de dag
(keuze uit vlees / vis
óf vegetarisch)

€ 22,50 p.p.

€ 6,00
€ 6,00

Diner optie 3
Driegangendiner
(keuze uit vlees / vis
óf vegetarisch)

€ 37,50 p.p..

€ 6,00
€ 12,75
€ 12,75
€ 3,75
€ 10,00
€ 5,50

Diner optie 4
Viergangendiner
(keuze uit vlees / vis
óf vegetarisch)

€ 45,00 p.p..

€ 5,50 p.p.

€ 10,00 p.p.

Bitterballen, 8 st.
Vegetarische bitterballen, 8 st.
(met paddestoelen en risotto)
Kaastengels, 8 st.
Charcuterie
Kaasplateau
Oesters, 1 st.
Oesters, 3 st.
Brood met roomboter
en olijfolie

Drankjes worden op
nacalculatie berekend.
De bar kan worden bemand vanaf
groepen met dertig personen. Bij
kleinere groepen worden de drankjes
op de bar geplaatst.

GOED OM TE WETEN

Borreloptie 2
Bittergarnituur, olijven,
charcuterie & oude kaas

DINER OPTIES

Borreloptie 1
Nootjes, olijfjes,
worst & kaas

vanaf 18.00
GOED OM TE WETEN

BORREL OPTIES

vanaf 15.00

De prijzen van de diners zijn exclusief
drank. Deze worden berekend op basis
van nacalculatie. Uiteraard kunnen we
ook een passend wijnarrangement
verzorgen (vanaf € 18,00 p.p.)
Het restaurant kan rekening houden
met allergieën en dieetwensen. Geef
deze wel uiterlijk drie werkdagen van
tevoren door.
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SETTING 1

Kleine zitsetting

Vanaf €950 (excl.
btw) per dagdeel
livestreaming

SETTING 2

Capaciteit:
1 tot 3 personen

LIVESTREAMS

Medium presentatie

Vanaf €950 (excl.
btw) per dagdeel
livestreaming

Capaciteit:
2 presentatoren
Baretta Media is een team marketeers,
bedenkers, tekenaars, techneuten, filmers
en andere creatieven. Samen met een pool
experts zorgen ze dat een opdracht wordt
omgezet in een film die iets teweeg
brengt of een livestream die van jouw
bijeenkomst een bijzonder moment
maakt.
www.streamstudioutrecht.nl
www.barettamedia.nl

SETTING 4

Over Baretta Media
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Vanaf €950 (excl.
btw) per dagdeel
livestreaming

Capaciteit:
max. 6 personen

SETTING 3

Wil je graag een livestream organiseren? Of wil je jouw
evenement of vergadering livestreamen? Dat kan nu bij
Vechtclub XL! Samen met onze huurder Baretta Media
faciliteren wij livestreams in verschillende settings.
Zowel voor de organisatie als de uitvoer kan je bij ons terecht.

Grote tafelsetting

Kleine presentatie

Vanaf €950 (excl.
btw) per dagdeel
livestreaming

Capaciteit:
1 presentator

•
•
•
•
•
•
•

Sfeervolle setting
Cameraman
Regisseur
2 camera’s
Geluid
Belichting
Livestream
schakel setup
• Video Hosting

•
•
•
•
•
•
•

Sfeervolle setting
2 cameramannen
Regisseur
3 camera’s
Geluid
Belichting
Livestream
schakel setup
• Video Hosting

•
•
•
•
•
•
•

Sfeervolle setting
Cameraman
Regisseur
2 camera’s
Geluid
Belichting
Livestream
schakel setup
• Video Hosting

•
•
•
•
•
•
•

Sfeervolle setting
Cameraman
Regisseur
1 camera
Geluid
Belichting
Livestream
schakel setup
• Video Hosting
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RONDLEIDING
Wil je meer weten over onze creatieve
broedplaats Vechtclub XL? Wij bieden
rondleidingen aan! Voorafgaand, als
onderbreking van je evenement of er na.
Uiteraard kan je de rondleiding ook los
bij ons boeken.
Tijdens de rondleiding vertellen we meer over de
geschiedenis van Vechtclub XL, het gebied waarin we
ons bevinden, onze visie, het gebouw en de huurders.
We nemen een kijkje in hun studio’s en huurders
vertellen meer over hun werk.

€ 75 (excl. btw)

Maximaal 20 personen

60 minuten
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ALGEMENE
VOORWAARDEN

WIJZIGINGEN

Laatste wijzigingen in boekingstijden, catering arrangementen
en aantal personen bij groepen tot 20 man kunnen uiterlijk 5
werkdagen voor de boekingsdatum worden doorgegeven. Met
groepen groter dan 20 geldt een uiterlijk termijn van 10 werkdagen.

ANNULERINGEN

Het plaatsen van een optie geeft geen garantie. De ruimte is pas
gereserveerd wanneer er van beide kanten een akkoord is gegeven
voor de gewenste tijd en datum.

Als de boeking is bevestigd houden wij rekening met uw komst.
Conform de uniforme voorwaarden horeca brengen wij kosten in
rekening bij een annulering.
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FACTUUR

Een optie op een ruimte is drie werkdagen geldig. Wanneer na dit
tijdsverloop een reactie uitblijft, komt de optie te vervallen.

Jouw factuur, voor zowel zaalhuur als catering, wordt achteraf
per mail verzonden. Vanaf het moment van verzending geldt een
betalingstermijn van 14 dagen.

CATERING

OPTIES

Wanneer je een boeking bij Vechtclub XL bevestigd,
ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Gelieve speciale dieetwensen minimaal 3 werkdagen van tevoren
door te geven.
Alles wat genuttigd wordt in restaurant De Klub buiten de
huurtijden van de door jouw gehuurde ruimte, dient bij De Klub
afgerekend te worden en kan niet worden gefactureerd.
De Klub houdt zoveel mogelijk rekening met eventuele allergieën
en/of intoleranties. Wij kunnen echter geen gerechten garanderen
die volledig sporenvrij zijn.

Annuleringsvoorwaarden Vechtclub XL 2022
Conform uniforme voorwaarden horeca
Meer dan 3 maanden voor datum boeking

0%

Meer dan 2 maanden voor datum boeking

15%

Meer dan 1 maanden voor datum boeking

35%

Meer dan 14 dagen voor datum boeking

60%

Meer dan 7 dagen voor datum boeking

85%

Minder dan 7 dagen voor datum boeking

100%
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Vechtclub XL is goed te bereiken met de fiets, het OV en de
auto, maar kan vanwege haar verscholen ligging soms moeilijk
te vinden zijn voor iemand die er nog nooit is geweest. Wij
verwelkomen je graag, dus delen we deze reisinstructies!

Pal voor de deur van VechtclubXL ligt een parkeerterrein waar
huurders en bezoekers van Vechtclub XL gratis kunnen parkeren.
Hier is plaats voor maximaal 60 auto’s

ADRES

PARKEREN

Je vindt Vechtclub XL op:
Europalaan 2B
3526 KS, in Utrecht

OV

ROUTEBESCHRIJVING

Vechtclub XL ligt dichtbij station Utrecht Centraal en is met de
OV-fiets en bus makkelijk te bereiken. Buslijnen 63, 65, 66, 74 en 77
vanaf Utrecht Centraal Station rijden allemaal richting Vechtclub XL.
Je kan het beste uitstappen bij halte Lanslaan. De ingang van
Vechtclub XL is aan de overkant van de weg.

AUTO

Voor de meest actuele informatie kijk op 9292.nl.

Vanuit de richting Amsterdam (A2)
•
Bij knooppunt de Meern rechts aanhouden
> Ring Utrecht Noord (afslag 6 t/m 8)
•
Neem gelijk na de Leidsche Rijntunnel
> afslag 8 (Papendorp/Langerak/Jaarbeurs)
•
Einde afslag bij de stoplichten rechtdoor richting ring Utrecht/Centrum
•
Centrum/Jaarbeurs aanhouden
•
Over het Amsterdam Rijnkanaal (de Meernbrug) rechtsaf
richting Oog in Al / Kanaleneiland/Rivierenwijk
•
Einde afslag rechtsaf richting Kanaleneiland / Rivierenwijk / St. Antonius
•
Weg (Beneluxlaan) volgen tot de eerste rotonde, hier de derde afslag
nemen richting Centrum /Jaarbeurs, trambaan oversteken
•
Direct na het Q8 tankstation, vóór het volgende kruispunt
ga je rechtsaf de ventweg op
•
Rechtdoor het terrein van Vechtclub XL oprijden
Vanuit het centrum van Utrecht
•
Via de Daalsetunnel rijd je naar de Croeselaan
•
Sla rechtsaf naar de Van Zijstweg, welke overgaat
in de Doctor M.A. Tellegenlaan
•
Neem een ﬂauwe bocht naar links naar de Overste den Oudenlaan
•
Op het kruispunt van het Europaplein neem je de tweede afslag
•
Sla direct na het kruispunt, nog voor het Q8 tankstation
linksaf de ventweg op
•
Rechtdoor het terrein van Vechtclub XL oprijden
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Let op!
Voor de veiligheid is Vechtclub XL na 19.00 uur ‘s
avonds en in het weekend afgesloten met een hek.
Indien het hek gesloten is kan er gratis geparkeerd
worden aan de ventweg van de Europalaan en
Koningin Wilhelminalaan.
Na 19.00 kan je het terrein verlaten via het hek aan
Koningin Wilhelminalaan, deze gaat vanzelf open
wanneer je met de auto aan komt rijden.
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ONS
VERHUURTEAM
& CONTACT
Als verhuurteam van Vechtclub XL zorgen wij
er voor dat je bijeenkomst zo goed mogelijk
wordt voorbereid en soepel verloopt. Mocht
je vragen of opmerkingen hebben, dan kan
je ons telefonisch of per mail bereiken. Wij
denken graag mee met het verloop van je
bijeenkomst, de invulling van de catering
en de inrichting van de ruimtes.

Stuur een mailtje naar verhuur@vechtclubxl.nl
Of bel ons op 06 24202893
Wij verwelkomen je graag!
Rachelle, Isa & Marieke
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