
ZAKELIJK BIJ 
PUUR

CORONA EDITIE

COVID-19 PROTOCOL

• Paviljoen Puur vraagt bij ontvangst of de gasten klachten hebben en of koorts hebben. 

Mochten iemand klachten hebben, kan hij of zij niet deelnemen aan de vergadering. 

• Paviljoen Puur heeft in elke ruimte en elk toilet desinfectiemiddelen geplaatst.  

De ruimtes worden met grote regelmaat gereinigd. 

• De gasten kunnen de ontvangstzaal bereiken via de entree. De zaal is ingericht met 

losse tafels en statafels en tot 15 personen kan er voldoende afstand worden bewaard. 

Er wordt gevraagd aan de gasten of zij plaats willen nemen aan een tafel of statafel met 

maximaal 2 personen, zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gewaarborgd. 

• De ontvangstzaal wordt na ontvangst gereinigd en zal worden worden klaargemaakt 

voor break, lunch, borrel of diner. 

• Tijdens de break, lunch borrel of diner zal de vergaderzaal worden gereinigd. 

• De gasten kunnen de vergaderzaal bereiken via een vaste trap. Er wordt gevraagd aan 

de gasten om 1,5 meter afstand te houden bij het betreden van de trap. 

• Paviljoen Puur beschikt over een grote parkeerplaats naast het pand in de buitenlucht. 

De paden naar de entree zijn 3 meter breed. Tevens kan de entree worden betreden via 

de tuin. 

• Paviljoen Puur beschikt voor 3 hectare tuin, die deels overkapt is met stretch tenten. 

Deze buitenruimte is ideaal geschikt voor eventuele break outs, lunch, borrel, of diner. 

• Indien gewenst kan Paviljoen Puur mondkapjes voor uw gasten faciliteren.



SPECIFICATIES ARRANGEMENTEN

Tijdens uw bezoek bij Paviljoen Puur heeft u 

de beschikking tot de volgende faciliteiten:

• Wifi

• Beamer projectie (Paviljoen Puur) NEC 

M230X met resolutie 1024 x 768 (XGA)*

• Flip overs

• Gratis parkeergelegenheid 

* Er is een VGA en HDMI kabel aanwezig om 

uw laptop aan te sluiten

Huur Paviljoen Puur

• Halve dag    €    675,-

• Hele dag    € 1350,-

Drankenarrangement

• van 09.00 - 13.00 uur  €   9,50 p.p. 

• van 09.00 - 17.00 uur  € 16,50 p.p.

Lunch

• Broodjes lunch vanaf  € 17,50 p.p.

Diner

• Buffet vanaf    € 25,00 p.p.

• 3 gangen diner vanaf  € 38,50 p.p.



Mogelijkheden:

• 20 personen plenaire opstelling zwarte stoel

• 12 personen plenaire opstelling bruine stoel

• 12 personen u-vorm met tafel

• 12 personen cirkel opstelling

• 12 personen schoolopstelling

Mogelijkheden:

• 24 personen plenaire opstelling zwarte stoel

• 20 personen plenaire opstelling bruine stoel

• 16 personen u-vorm met tafel

• 16 personen cirkel opstelling

• 18 personen schoolopstelling

BEGANE GROND EERSTE ETAGE



TENT BUITEN

Mogelijkheden:

• 40 personen plenaire opstelling witte stoel

• 25 personen cirkel opstelling


