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Vergaderen op 
maat én MVO
Bent u op zoek naar een locatie om te vergaderen, een 
congres of training te organiseren? Dat kan bij IBN 
Vergadercentrum in Uden. Met 13 ruimten en uitgebreide 
cateringmogelijkheden heeft u volop mogelijkheden van 
2 tot 250 personen. Door een vergaderzaal te huren, 
maakt u bovendien een bewuste keuze. 

Met Social Return creëert u werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee 
geeft u invulling aan de ‘P’ van People als onderdeel van 
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

• Alle bedragen zijn inclusief BTW
•  De kosten voor vergaderruimten zijn inclusief wifi, 

beamer, flipover, whiteboard en A5 schrijfblokjes.
• IBN Vergadercentrum is rolstoelvriendelijk
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Stefanie 
Schendstok 
communicatieadviseur 

bij Hago

“ Alles is top 
geregeld, 
waardoor ik  
me volledig kan 
concentreren  
op de inhoud.”

Allemaal tot in de 
puntjes verzorgd
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“Omdat een hele dag informatie opnemen veel vergt van mensen, lassen we altijd 
een interactief gedeelte in, zodat iedereen weer even ‘uit het hoofd’ kan komen. 
Mijn contactpersonen bij IBN Vergadercentrum hebben hier heel enthousiast 
in meegedacht en kwamen met verrassende ideeën. Wat ik ook fijn vind is de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de repro. Zo konden wij de iconen en 
kleuren van de materialen voor de verschillende workshops laten corresponderen 
met de signing bij de ingang van de ruimtes. Kopiëren en printen kun je overal 
wel, maar zo’n uitgebreide repro-service bij IBN in huis werkt echt heel fijn.”

Verrassende catering
Op zo’n intensieve dag is een goede catering van groot belang. “Of je nu gebruik 
wilt maken van een uitgebreide lunch of een lopend buffet, het kan allemaal bij 
IBN. Zelfs een optie voor een kookworkshop heb ik overwogen, maar vanwege 
de tijd is het toch een diner-proeverij geworden, geheel op maat afgestemd op 
onze (dieet)wensen.” En de koffie en thee? “Geen omkijken naar, allemaal tot in 
de puntjes verzorgd.”

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Zo’n Hago-dag telt ongeveer 50 deelnemers. Op de parkeerplaats wordt 
iedereen enthousiast begeleid door de parkeerwachten. Na een vriendelijk 
ontvangst bij de receptie kom je via de trap in het restaurant in de foyer: vanaf 
de vide heb je zicht op een groot deel van de benedenverdieping. “Die open 
constructie is heel bepalend voor de gezellige sfeer. Bovendien heb je meteen 
een soort kijkje in de praktijk. Veel medewerkers van IBN hebben een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dat sluit ook aan bij Hago.”



Beleven

Theater
Golfbaan
Kartbaan
Natuurgebied Maashorst
Kookworkshop (bij IBN 
Vergadercentrum)



VERGADERCENTRUM

De taal van de dans
De meeste ruimten van IBN Vergader-
centrum zijn vernoemd naar bijensoorten. 
Ze weerspiegelen IBN als zelfstandige 
marktgerichte bedrijven met ieder een 
eigen karakter en kleur, maar gezamenlijk 
onderdeel van een groter geheel. Bovendien 
geldt zowel voor bijen als voor IBN-mede-
werkers dat ze ieder een taak en betekenis 
hebben; de een kan niet zonder de ander 
en ze werken gezamenlijk aan een gemeen-
schappelijke missie. Deze sterke onderlinge 
samenwerking maakt dat ze – met oog 
voor ieders individuele mogelijkheden – tot 
bijzondere diensten en producten komen. 

Florea Dwergbij
Dorsala Reuzebij
Ligustica Italiaanse bij
Mellifera Honingbij
Andrena Zandbij
Cerana Aziatische honingbij
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Zaal
Florea

Max. 8
personen

Florea is een luxe ruimte  
van 26 m2 voor maximaal  
8 personen.

Prijs per dagdeel € 120,- 
Prijs per avond € 135,-

Opstelling
Er staat een vaste 
achthoekige opstelling  
met 8 stoelen.



Max. 12
personen

Kleine Raat is een luxe 
ruimte van 32 m2 voor  
maximaal 12 personen.

Prijs per dagdeel € 150,-
Prijs per avond € 165,-

Opstelling
Vaste ovale opstelling met 
12 stoelen.

VERGADERCENTRUM

Zaal
Kleine Raat
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Zaal
Grote Raat

Max. 16
personen

Grote Raat is een luxe 
ruimte van 61 m2 voor  
maximaal 16 personen.

Prijs per dagdeel € 280,-
Prijs per avond € 325,-

Opstelling
Vaste ovale opstelling  
met 12 stoelen.
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Max. 70
personen

Dorsala is een ruimte  
van 81 m2 voor  
maximaal 70 personen.

Prijs per dagdeel € 215,-
Prijs per avond € 220,-

VERGADERCENTRUM

Zaal
Dorsala



OPSTELLINGEN DORSALA

EXAMEN: 12 PERS.

U-VORM: 16 PERS.

COLLEGE: 16 PERS.

CABARET: 30 PERS.

SCHOOL: 16 PERS.

THEATER: 70 PERS.
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Max. 60
personen

Ligustica is een ruimte  
van 62 m2 voor  
maximaal 60 personen.

Prijs per dagdeel € 180,-
Prijs per avond € 195,-

Deze ruimte is voorzien 
van een ringleiding*.

VERGADERCENTRUM

*  Met een ringleiding horen slechthorenden met 
een hoortoestel het geluid van televisie, radio en 
presentaties zonder storend omgevingsgeluid.

Zaal
Ligustica



OPSTELLINGEN LIGUSTICA

EXAMEN: 9 PERS. COLLEGE: 16 PERS. SCHOOL: 16 PERS.

U-VORM: 16 PERS. CABARET: 20 PERS. CARRÉ: 20 PERS.

THEATER: 60 PERS.
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Max. 60
personen

Mellifera is een ruimte  
van 62 m2 voor  
maximaal 60 personen.

Prijs per dagdeel € 180,-
Prijs per avond € 195,-

Deze ruimte is voorzien 
van een ringleiding.*

VERGADERCENTRUM

Zaal
Mellifera

*  Met een ringleiding horen slechthorenden met 
een hoortoestel het geluid van televisie, radio en 
presentaties zonder storend omgevingsgeluid.



OPSTELLINGEN MELLIFERA

EXAMEN: 9 PERS. COLLEGE: 16 PERS. SCHOOL: 16 PERS.

U-VORM: 16 PERS. CABARET: 20 PERS. CARRÉ: 20 PERS.

THEATER: 60 PERS.
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Max. 60
personen

Andrena is een ruimte  
van 60 m2 voor  
maximaal 60 personen.

Prijs per dagdeel € 180,-
Prijs per avond € 195,-

VERGADERCENTRUM

Zaal
Andrena



OPSTELLINGEN ANDRENA

EXAMEN: 9 PERS. COLLEGE: 16 PERS. SCHOOL: 16 PERS.

U-VORM: 16 PERS. CABARET: 20 PERS. CARRÉ: 20 PERS.

THEATER: 60 PERS.
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Max. 41
personen

Cerana is een ruimte  
van 53 m2 voor  
maximaal 41 personen.

Prijs per dagdeel € 155,-
Prijs per avond € 165,-

VERGADERCENTRUM

Zaal
Cerana



OPSTELLINGEN CERANA

EXAMEN: 8 PERS. COLLEGE: 18 PERS. U-VORM: 14 PERS.

CABARET: 23 PERS. CARRÉ: 20 PERS. THEATER: 41 PERS.
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Zaal
Cerana  
en Dorsala

Max. 126
personen

Door het openen van  
een flexibele wand  
tussen Cerana en Dorsala 
ontstaat een ruimte van 
135 m2 voor maximaal  
126 personen.

Prijs per dagdeel € 325,-
Prijs per avond € 350,-

VERGADERCENTRUM



OPSTELLINGEN DORSALA EN CERANA

EXAMEN: 21 PERS. COLLEGE: 42 PERS.

U-VORM: 34 PERS. CARRÉ: 40 PERS. THEATER: 126 PERS.

SCHOOL: 42 PERS.



Zaal
Mellifera  
en Ligustica

Max. 110
personen

Door het openen van  
een flexibele wand  
tussen Mellifera en 
Ligustica ontstaat een 
ruimte van 124 m2 voor 
maximaal 110 personen. 

Prijs per dagdeel € 325,-
Prijs per avond € 350,-

Deze ruimte is voorzien 
van een ringleiding.*

VERGADERCENTRUM

*  Met een ringleiding horen slechthorenden met 
een hoortoestel het geluid van televisie, radio en 
presentaties zonder storend omgevingsgeluid.



OPSTELLINGEN MELLIFERA EN LIGUSTICA

EXAMEN: 18 PERS. COLLEGE: 48 PERS.

WORKSHOP: 33 PERS. THEATER: 110 PERS.

SCHOOL: 48 PERS.
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Max. 250
personen

In combinatie met 
het bedrijfsrestaurant 
beslaat het Peter van der 
Steenplein een ruimte  
van 330 m2 die geschikt is 
voor zo’n 250 personen.

Prijs op aanvraag.

Lounge
Peter van der 
Steenplein



Spreekkamers
Uden, Oss
en Cuijk

VERGADERCENTRUM

Max. 6
personen

Spreekkamers Uden
IBN Vergadercentrum Uden beschikt 
over 3 spreekkamers.
Prijs per dagdeel € 85,- 
Prijs per avond € 90,- 

Spreekkamers Oss
IBN Vergadercentrum Oss beschikt  
over 2 spreekkamers.
Spreekkamer 0.22 € 122,- 
Spreekkamer 0.16 € 159,- 

Spreekkamers Cuijk
IBN Vergadercentrum Oss  
beschikt over 1 spreekkamer.
Spreekkamer 1.05  €  74,-
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Max. 12
personen

Mobiliteitscentrum is een 
ruimte van 114 m2 voor 
maximaal 12 personen. 
Inclusief gebruik van  
12 pc’s en vaste av-
apparatuur (docentendesk).

Prijs per dagdeel € 290,-
Prijs per avond € 315,-

Vaste opstelling (halve 
cirkel) met 12 stoelen.

Mobiliteits-
centrum
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Het beste wat onze regio te bieden heeft!

Tip! Kies voor buffet Maashorst en proef 
fijne streekproducten van onder meer  
Boerderij de Bosrand uit Uden.

Eten
& Drinken

VERGADERCENTRUM
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Ontvangst en pauze
Mini’s  Muffin  € 1,50
 Appelflap  € 1,50
 Saucijzenbroodje  € 1,50
 Donut  € 1,50
 Vruchtenvlaaitje  € 1,50
 Etagère gemengd  €16,50
Maxi’s  Muffin  € 2,00
 Brownie  € 2,00
 Petit four  € 2,75
 Petit four met logo  € 3,25
 Saucijzenbroodje  € 2,50
 Brabants worstenbroodje  € 2,50
 Hartig broodje  € 2,50
 Plak cake  € 1,25
 Gebak  € 3,25
 Candybar  € 1,50
Gezond  Smoothie  € 2,25
 Fruitspies  € 2,25
 Groentesticks & dip  € 3,00

Borrel en after-meeting
 Bittergarnituur warm 3 stuks  € 1,75
 Van Dobben bitterballen 6 stuks  € 4,00
 Brood met tapenade  € 3,50
 Nootjes  € 2,50
 Kaas & worst  € 2,50
 Luxe hapjes 3 stuks  € 4,50
  Cocktail van kip, Komkommer met tonijn, 

Garnaal met tomatensalsa, Wrap met 
Ardennerham, Roggebrood met brie, 
Spiesje mozzarella, tomaat en basilicum

 Canapes 3 stuks € 3,00
  o.a. Zalmsalade, Tonijnsalade, Brie, 

Filet American, Zalm Kip honingsalade, 
Zalm, Gerookte kip

Arrangementen
Koffie deluxe  € 7,- p.p. per dagdeel
 Onbeperkt koffie, thee en ijswater
 Ochtend:  
 kruidkoek, londacaramel, nougat
 Middag:  
 roomsoesjes, londacaramel, bonbons

Lunch en ontbijt
Efficiënt   € 14,50 p.p.
  Handzame lunch tijdens uw overleg: 

mix van belegde minibroodjes, 
wraps, sandwiches en een zoete hap, 
geserveerd met melk en jus d’orange.

Break    € 14,75 p.p.
  Buffet bestaande uit soep van de dag, 

harde en zachte broodjes, witte en bruine 
broodsoorten, kaas, vleeswaren, vis, 
salades en handfruit, geserveerd met  
jus d’orange, melk en karnemelk.

Maashorst  € 16,95 p.p.
  Duurzaam buffet bestaande uit 

soep, biologisch brood, verantwoord 
beleg, geserveerd met regionale 
vruchtensappen, melk en karnemelk.

Proeverij  € 16,95 p.p.
  Lunch bestaande uit cappuccino  

soepje (wisselend), luxe belegde  
pinchos (b.v. carpaccio, vitello tonnato, 
gerookte zalm), vers fruit smoothie  
en een chocolademousse, geserveerd 
met regionale vruchtensappen,  
melk en karnemelk.

PRIJSLIJST
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Diner
Bourgondisch buffet  € 22,50 p.p.
  Beenham uit de oven, Parijse 

aardappeltjes, quiche Lorraine, 
varkenshaas in ham gerold, verse 
seizoensgroenten, diverse salades 
onder meer aardappel, stokbrood  
met kruidenboter.

Oosters buffet  € 25,- p.p.
  Nasi goreng, bami saté, seroendeng, 

atjar, pittige sambalboontjes, kip 
met ananas in pittige saus, zoetzure 
komkommersalade, zacht gekruid 
rundvlees met ketjapsaus, kroepoek.

Chef-kok
  Heeft u wensen die hier niet vermeld 

staan? Het IBN Vergadercentrum heeft 
een eigen chef-kok die gerechten op 
maat verzorgt. Informeer naar  
de mogelijkheden.

Drank
Koffie    € 1,75
Thee    € 1,75
Cola    € 2,25
Cola light  € 2,25
Sinas    € 2,25
Cassis    € 2,25
Rivella    € 2,25
Jus d’orange  € 2,25
Chaudfontainne blauw  € 2,60
 per fles van 500 cc
Chaudfontainne rood  € 2,60
 per fles van 500 cc
Bier    € 3,-
Wijn    € 3,25
Wijn    € 15,-  
 per fles

Los te bestellen
  Broodje kroket  € 2,25
 Quiche  € 2,50
 Worstenbroodje  € 2,50
 Soep van de dag  € 2,50
 Handfruit  € 1,50
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Contact
IBN Vergadercentrum
Hockeyweg 5
5405 NC Uden
T 0413 33 44 66
E vergaderen@ibn.nl
W ibnvergadercentrum.nl

• Gratis parkeren voor alle bezoekers
• Centraal gelegen aan A50
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