
 

 

Vergaderzaal huren? 

Zoekt u vergader- of cursusruimte in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met 

openbaar vervoer en parkeerruimte op locatie? Dan kunt u bij de AVS terecht.  
Wilt u de studiedag met uw team eens buiten de school houden? Daar is de locatie ook 

geschikt voor. AVS-leden betalen een gereduceerd tarief. 

 

De vergaderzalen hebben standaard een carré opstelling, maar in de twee zalen op de 

begane grond is een andere opstelling mogelijk. 

 

Alle zalen zijn uitgevoerd met white board, flipover, stiften, projectiescherm en beamer.  

 

In het hele gebouw is draadloos internet aanwezig. 

 

In de vergaderzaal op de tweede verdieping bevindt zich een interactief 70 inch 

touchscreen, waarmee u ook kunt Skypen. 

 

Naast de vergaderzalen zijn er diverse flexwerkplekken, waar men in groepjes of alleen 

rustig kan werken. 

 

Uit de evaluaties blijkt dat gebruikers de accommodatie zeer hoog waarderen. 

 

Kosten 

U kunt een vergaderzaal of cursusruimte reserveren voor slechts € 195 per dagdeel 

(ochtend of middag) (AVS-leden € 125). Voor een hele dag betaalt u € 390 (AVS-leden 

betalen € 250). Het is mogelijk hierbij ook een lunch te bestellen. 

 



 

 

  

Koffie en lunch 

De kosten voor koffie/thee (onbeperkt) met koekjes en mints bedragen  

€ 5 per persoon; de kosten voor de lunch bedragen € 12,50 per persoon.  

De lunch bestaat uit: belegde broodjes, krentenbollen, melk, karnemelk, vruchtensap en 

vers fruit.  

 

Openingstijden 

De vergaderruimtes zijn beschikbaar tijdens kantooruren (van 9:00-17:00 uur). 

Avondvergaderingen zijn alleen mogelijk in overleg. 

 

Parkeren 

De AVS beschikt over een eigen parkeerterrein. Om dit terrein te bereiken toetst u 

‘Ridderhofstad’ in uw routeplanner in. Daar bevindt zich de ingang tot het parkeerterrein. 

 

Meer informatie en reserveren 

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met Diana van Oostrom, 

managementassistente, tel. 030 2361010 of d.vanoostrom@avs.nl.  

(op woensdag niet aanwezig). 
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