
Bij Projecthuis Madiba is het mogelijk om in alle rust te vergaderen. Daarnaast 
stromen alle opbrengsten direct terug in onze community en zullen worden gebruikt voor 
één van onze maatschappelijk projecten. Wil je als bedrijf een echte win-win situatie? 
Reserveer dan één van onze luxe projectruimtes.

MEETINGS

Projecthuis Madiba
Liendertseweg 87

3815 BA Amersfoort
033 2003250

www.projecthuismadiba.nl



Projectruimte 1 
Capaciteit: 12 personen



Projectruimte 2 
Capaciteit: 16 personen

Presentatie en andere opstellingen zijn ook mogelijk doordat we een deel van het 
restaurant kunnen reserveren voor grotere groepen.



Projectruimte 4 
Capaciteit: 10 personen



Tussendoor 
Huisgemaakte koek      
Klein      € 1,00
Groot      € 3,00
Luxe koek. Lekker om bij aanvang klaar te laten zetten.
Fruit      € 1,50
Stuk fruit van het seizoen. 
Nootjes      € 1,50
Mix van noten en rozijnen.
Chips        € 1,50
Naturel of paprika. 
Hippeas       € 1,50
Keuze uit diverse smaken.
Mueslireep       € 2,00
Keuze uit diverse smaken. 

Lunch & Diner
We houden rekening met wensen zoals bijvoorbeeld vegetarisch, veganistisch of glutenvrij. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.Tot 20 personen serveren we de gerechten aan tafel. Bij meer dan 20 personen bieden we graag een buffet 
aan.

Vergaderlunch      € 12,50

Lekker glas bio sap
Huisgemaakte soep
Belegde broodjes (mix van beleg)
Stukje huisgemaakte quiche of frittata van de dag

Vergaderdiner               
In overleg stellen we een passend diner voor je samen.

Koffie & Thee
Kan filter (kei)koffie of thee     € 12,50
Er gaan ongeveer acht kopjes uit een kan. 

Frisdrank, limonade & water
Frisdrank      €2,50   
We kunnen een mix van allerlei gekoelde 
biologische frisdranken voor je klaarzetten in de zaal. 
Kan Madiba limonade      € 5,00
Gevuld met een mix van fruit, groenten of kruiden. 
Vraag naar de limonade van vandaag. We serveren 
een kan van één liter.
Kan vers sap      € 15,00
Een kan vol sap, diverse smaken mogelijk. 
Lekker voor bij de lunch. We serveren 
een kan van één liter.
Madiba water       € 1,50 
Ons lokale water extra goed gefilterd en gevitaliseerd. 
Geen medicijnresten of andere afvalstoffen zijn nog in 
ons water te vinden. Puur natuur zoals het ooit was. 
Door de luxe tap kun je kiezen uit kamertemperatuur, 
gekoeld of bubbels. 
Halve liter   € 1,50
Liter   € 2,75
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Projecthuis Madiba heeft drie compleet ingerichte vergaderzalen. 
De zalen beschikken over snelle wifi en vast internet, een groot touchscreen voor 
presentaties, een flipover, bloknotes en pennen. Door het hele pand hebben we 
diverse mogelijkheden om uiteen te gaan in subgroepen.

De ruimtes hebben de volgende capaciteit:

Projectruimte 1: 12 personen
Projectruimte 2: 16 voor een vergadering en 20 personen (in theateropstelling)
Projectruimte 4: 10 personen

1 dagdeel: (maximaal 4 uur)      € 100 
2 dagdelen: (maximaal 8 uur)    € 190
3 dagdelen: (maximaal 12 uur)    € 280
*reserveringen na 17.00 toeslag van € 100,-

Ons restaurant en/of terras is op aanvraag volledig af te huren. Hier kunnen we ruimte 
bieden tot maximaal 100 personen. (prijs op aanvraag)

Zin in een teambuildingactiviteit? We hebben diverse leuke samenwerkingen in de buurt. 
Denk aan een steproute, een wandeling met een gids, een stukje varen over de Eem of 
scheuren in een tuktuk. We kijken graag samen wat bij jullie past.

Reserveren? Bel 033-2003250 of mail naar reserveringen@projecthuismadiba.nl

Annuleringsvoorwaarden Projecthuis Madiba: 
 
Als gast ben je niet bevoegd onze overeenkomst (na schriftelijk akkoord op de prijsopgave per mail) te annuleren, tenzij jullie onherroepelijk aanbieden de 
hierna bepaalde bedragen te betalen; 
 
a. Drie dagen voor bedoeld tijdstip worden de gasten (het bedrijf dat reserveerde) gehouden aan een bedrag van 50% van de reserveringswaarde. 
 
b. 24 uur voor bedoeld tijdstip worden de gasten (het bedrijf dat reserveerde) gehouden aan een bedrag van 85% van de reserveringswaarde. 
 
c. 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip worden de gasten (het bedrijf dat reserveerde) gehouden aan een bedrag van 100% van de reserveringswaarde*. 
 
 *Wanneer we de gereserveerde datum en tijdstip weer opnieuw kunnen reserveren voor een andere groep komen deze kosten geheel te vervallen.


