Vechtclub XL
Locatieverhuur in een
creatieve broedplaats

Vechtclub XL is een broedplaats voor creatieve professionals en sinds 2012
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 en espressobar en restaurant De Klub, is
Vechtclub XL een plek van betekenis voor creatief ondernemerschap in Utrecht.
Het DNA van Vechtclub XL zit geworteld in haar huurders. De huurders worden
zorgvuldig geselecteerd op basis van ondernemerschap, innovatie, creativiteit
en de motivatie om onderling samen te werken. Onze huurders vullen elkaar
aan en benutten elkaars talenten. Door deze selectie is Vechtclub XL pionier op
het gebied van professionele broedplaatsen in Utrecht.

Het team
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Ruimtes
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Coördinatie verhuur
Hostessen

De zaal
De bovenruimtes
De kas
De bioscoop 			
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Diensten

In deze brochure vind je meer informatie over ons aanbod.

INHOUD

Catering
Workshops			
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Algemeen

Vechtclub XL beschikt ook over twee vergaderruimten, een kas, kleine bioscoop
en een grote zaal met podium en bar, zo ingericht dat het een inspirerende
ruimte is 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.

Algemene voorwaarden
Routebeschrijving
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HET TEAM

DE VERHUURRUIMTES

Als verhuurteam van Vechtclub XL zorgen wij er voor dat
je evenement zo goed mogelijk wordt voorbereid en soepel
verloopt. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kan
je ons altijd 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.
06 24202893
verhuur@vechtclubxl.nl

Coördinatie verhuur

Telefoon:
E-mail:

Lisa - samenwerkingen

Er zijn 4 ruimtes beschikbaar om te huren, bestaande uit een zaal, twee
vergaderruimtes en een vergaderkas. Voor alle ruimtes denken wij graag mee
met de inrichting voor de perfecte omstandigheden voor de activiteit of het
evenement.

Hostess

Anne - financiën

Esther				
44
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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 vergaderruimtes gehuurd
worden voor bijvoorbeeld een break-out sessie.

Plattegrond

100 m2
100
80
50

Geluidsinstallatie
2 draadloze microfoons
Beamer met scherm
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
wifi

Voorzieningen

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafels:

Technische faciliteiten

Tarief

€ 100 per uur
(excl. btw)

Capaciteit

Specificaties
Bar
Statafels
Podium
Garderobe
Receptie
Toiletten
Tafels
Stoelen
Flip-overs
Verwarming
Airco
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Mogelijke opstellingen
Theater

Blok

Groepen

Borrel

U-vorm

Kring

School

DE BOVENRUIMTES
Naast de grote zaal kan je bij Vechtclub XL twee kleinere
ruimtes huren. Deze zalen bevinden zich boven restaurant De
Klub. Ze zijn 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.

Plattegrond

88
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50 m2
40
30
20

Flatscreen 42 inch
(geluid via de tv)
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
wifi

Voorzieningen

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafels:

Technische faciliteiten

Tarief

€ 50 per uur
(excl. btw)

Capaciteit

Specificaties
Tafels
Toiletten
Stoelen
Flip-overs + stiften
Verwarming
Airco
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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.

Plattegrond
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12 m2
12
10
8

Flatscreen 42 inch
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
wifi

Voorzieningen

Oppervlakte:
Staplaatsen:
Zitplaatsen:
Aan tafel:

Technische faciliteiten

Tarief

€ 50 per uur
(excl. btw)

Capaciteit

Specificaties
Tafels
Toiletten
Stoelen
Flip-overs + stiften
Verwarming
Airco
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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.

26 m2
11 - 15

Optoma HD beamer
Projectiescherm
HDMI-aansluiting
VGA-aansluiting
blu-ray speler
Apple Mac Pro
Dimbaar licht
5.1 surround sound
wifi

Voorzieningen

Oppervlakte:
Zitplaatsen:

Technische faciliteiten

Tarief

€ 100 per uur
(excl. btw)

Capaciteit

Specificaties
Bioscoopstoelen
Toiletten
Verwarming
Airc0
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ARRANGEMENTEN

CATERING

Deze arrangementen kunnen uitsluitend gereserveerd worden in combinatie
met de zaalhuur. (Let op: de prijzen zijn inclusief btw.)

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 van De Klub is gebaseerd op de klassieke Europese keuken met
Aziatische en Scandinavische invloeden. De groenten die worden geserveerd
komen voornamelijk uit de moestuin op de parkeerplaats van Vechtclub XL.
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.
14
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Dranken

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’. Lisa (gastvrouw) & Jasper (chef-kok) vormen De Klub
samen met hun gasten, het personeel, de leveranciers en iedereen die aan
komt waaien.

Kofﬁe (ﬁlter) • Thee • Water

Per dagdeel €6,20 p.p
(één dagdeel beslaat +/- 3 uur)

Kan kofﬁe 						
Kan thee 						
Sap (per ﬂes) 					
Earthwater sparkling (per ﬂes)
Frisdrank
Verse jus

€ 8,25
€ 5,25
€ 6,20
€ 4,50
vanaf €2,20
€ 2,85

Cappuccino 					
Americano 					
Kofﬁe verkeerd					
Dubbele espresso 				
Latte macchiato 				
Verse muntthee/Verse gember

€ 2,60
€ 2,80
€ 2,85
€ 2,90
€ 3,75
€ 2,60

Speciaalbier					
Wijn							
Brut tradition

vanaf € 4,00
vanaf € 4,00
€ 6,00

15

16

Lunch optie 2.
Soep met brood
Salade
Fritatta
Pastel de Nata

€ 14,90 p.p.

Lunch optie 3.
Soep met brood
Hoofdgerecht van de dag
Patisserie van De Klub

€ 28,25 p.p.

Gepocheerd eitje (bij salade)
Lamsmerguez (bij salade) 			
Barhap (Pasta/Risotto o.i.d.) 		
Taart							
Pastel de Nata (klein/groot)		
Fruit 							
Assortiment koek en zoet 			

€ 2,50
€ 3,60
€ 12,75
€ 4,50 per punt
€ 1,50, €2,50
€ 1,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

Diner optie 1.					
Barhap (vegetarisch)

€12,75 p.p.

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

€20 p.p.

Borreloptie 1.
Nootjes, olijfjes, worst, kaas
Borrel

€ 12,50 p.p.

Extra’s

Dranken*
Lunch
Losse items
Diner
16
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Lunch optie 1.
Soep met brood
Maaltijdsalade

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.)
€ 4,00 p.p.

Borreloptie 2.
€ 9,75 p.p.
Bittergarnituur, charcuterie, oude kaas, olijven
Bitterballen 8 st.
Kaastengels 8 st.
Charcuterie 					
Kaasplateau 					
Oesters 						

								
Brood met roomboter en olijfolie

€ 5,00
€ 5,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 3,65 per stuk
€ 10,00 per 3 stuks
€ 4,00

Diner optie 3.
€ 35,00 p.p.
Driegangendiner (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht)
met zowel vlees OF vis en vegetarische mogelijkheden
Diner optie 4.
€ 43,50
Viergangendiner
(voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht)

17

Borrel
Extra

RONDLEIDINGEN
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

WORKSHOPS
Ben je nog op zoek naar een invulling of aanvulling van je meeting
of event? Verschillende huurders in ons pand delen graag hun
kennis en bieden workshops en/of tools aan.
Op de volgende pagina zijn de huurders (+ hun workshops) benoemd
waarmee wij een vaste samenwerking hebben. Mocht je interesse hebben
hierin, laat het weten. We denken graag mee!

max. 20 personen

60 minuten
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Workshop 1 l De StrategyMap Sessie
vanaf €1.995 excl. btw
1 dagdeel
tot 10 personen
inclusief intake en
verslaglegging

Rent a War Room® biedt in samenwerking met
Vechtclub XL de StrategyMap Sessie aan. Dit
is een actieve methode die teams helpt om
hun strategische of creatieve uitdaging beter
te begrijpen, oplossingen te bedenken en een
actieplan te maken. Deze aanpak zorgt voor meer
betrokkenheid en een beter resultaat.

Rent a War Room biedt teams de beste omgeving om samen
een creatieve of strategische uitdaging aan te gaan. Door de
uitgekiende combinatie van inrichting, facilitator en proces
bereiken jullie de doorbraak!

Facilitators

Over

SAMENWERKING ÉÉN
RENT A WARROOM

Erwin Elling

20
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Sanne Roemen

Rody Vonk

Door gebruik te maken van de StrategyMap, het
Strategiecanvas en het Actiecanvas doorloop je in
één sessie alle stappen die je nodig hebt om werk
te maken van bijvoorbeeld het verzilveren van
kansen, een kwartaalplan te maken, je doelgroep
in beeld te brengen, een nieuwe productstrategie
te bedenken of een manier te ontwikkelen om je
klant centraal te stellen.
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De Design Thinking workshops
Snijboon

Wil jij complexe problemen bij de horens vatten? Projecten laten opbloeien
met meer creativiteit? Je eindgebruiker centraal stellen in alles wat je doet?
Design Thinking leert je in projecten creatief, oplossings- en gebruikersgericht
denken en werken. Het is geen vastomlijnde methode of vastgelegd
stappenplan, maar een houding die je op verschillende wijze kan inzetten om
innovatie tot stand te brengen.

Over

SAMENWERKING TWEE
STUDIO SNIJBOON
Snijboon is een jong en creatief bureau dat voortdurend
nieuwsgierig is naar verbetering. Wij werken met passie in
co-creatie aan designprocessen door te DOEN. Snijboon
faciliteert veranderprocessen door middel van Design Sprints
(in sneltreinvaart van uitdaging naar getest prototype in 5
dagen) en innovatieprojecten (langere trajecten). Daarnaast
geven we trainingen over Design Thinking en Creativiteit en
voeren we kwalitatief Design Research uit onder gebruikers.

In samenwerking met Vechtclub XL biedt Snijboon de mogelijkheid om kennis
te maken met Design Thinking in een sessie van een hele of halve dag.

Workshop 1 l Prikkel Design Thinking
920 euro excl. btw
1/2 dag
10 tot 20 personen

Workshop 2 l Design Thinking training
1840 euro excl. btw

Facilitators

1 dag
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10 tot 20 personen

Froukje Richter

Mira de Graaf

Ruud de Voijs

Deze training is een supersnelle kennismaking
met het Design Thinking gedachtengoed. De
sessie is een combinatie van leren door te doen
en een klein beetje theorie. We geven een korte
introductie op Design Thinking, delen inspirerende
cases en samen gaan we super snel door het
Design Thinking proces.

Deze training is een krachtige kennismaking
met het Design Thinking gedachtengoed. In de
ochtend maken we kennis met de Design Thinking
basishouding en daarbij behorende skills. In de
middag werken we aan een fictieve casus in een
zogenaamde fast forward waarbij we alle stappen
in het proces aandoen. Aan het einde van de dag
bespreken we hoe Design Thinking kan worden
toegepast in de eigen organisatie.
23

Yes We Connect!

Tool 1 l Persoonlijke badges & favorieten quiz
45 tot 90 minuten
1 tot 15 deelnemers
€ 19,- excl. btw
Wat zit er in het pakket?

Over

Yes! We Connect zet zich in voor verbinding op de werkvloer.
Willen jullie als organisatie de wereld verbeteren, mooier
maken, slimmer of juist gezonder? Wat het doel ook is, het
begint met verbinding. Leer elkaar echt kennen en ontdek wat
ieders unieke bijdrage is. Dan gaat de energie stromen. Met
de tools van Yes! We Connect maak je van jullie bijeenkomst
een bruisende en energieke sessie vol verbinding.

Aanbod

SAMENWERKING DRIE
YES! WE CONNECT

Op de volgende bladzijden volgt een selectie van de tools van Yes! We
Connect die via Vechtclub XL te bestellen zijn. Er zijn tools voor een
persoonlijke kennismaking of voor kennismaking op het professionele
vlak. Ook zijn er werkvormen om met elkaar ervaringen uit te wisselen
en kennis en contacten te delen. Bij de bestelling van de tools worden
alle benodigde materialen en een duidelijke handleiding voor het
gebruik geleverd.

24
24

24

Faciliteer zelf een verrassende kennismaking
tijdens bijeenkomsten, meetings en kick-offs met
de Persoonlijke Badges & Favorieten Quiz!

•
•
•
•
•
•
•

1 Online vragenlijst
1 Persoonlijke badge per persoon
1 Favorieten Quiz voor op het scherm
1 Zandloper per team voor de kennismakingsronde
1 Teamkleurbordje per team
1 Hoger-Lager-Quizkaart per team
Uitleg en tips voor de organisatie

Tool 2 l Toren in dubio
20 minuten
1 tot 10 deelnemers
€ 50 excl. btw

Elkaar beter leren kennen? Speel met je team
Toren in dubio. Een verrassende game voor
tijdens een break of borrel. Haal om de beurt een
steen uit de toren en geef antwoord op de vraag
op jouw steen. Op de blokjes zitten dilemma’s
in vijf thema’s: eten & drinken, vakantie, werk,
persoonlijke voorkeuren en karakter. Geef jouw
keuze aan en licht je keuze toe aan je medespelers.
Leg dan je blokje op de bovenste laag. Het spel is
over als de toren valt.
Wat zit er in het pakket?
• 1 toren met op elk blokje een dilemma
• Uitleg en tips voor de organisatie
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Tool 3 l Sterke verhalen

Tool 5 l Schatgraven

30 tot 45 minuten

30 tot 45 minuten

1 tot 10 deelnemers
€ 50,- excl. btw

Tijdens Sterke Verhalen vertelt iedere collega twee
verhalen over zichzelf: één is echt gebeurd, de
ander niet. Denk aan: sterke reisverhalen, gekke
hobby’s of ongelooflijke gebeurtenissen. Aan de
rest van het team om in te schatten welk verhaal
waar is en welke het Broodje Aap.

1 tot 10 deelnemers
€ 50 excl. btw

Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•
•

10 Sterke Verhalen kaarten
10 apenstickervelletjes
10 Superfijne stiften (1 p.p.)
1 stappenplan voor de deelnemers
1 inspiratiekaart met voorbeelden
1 zandloper voor time keeping
Uitleg en tips voor de organisatie

Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•

45 tot 90 minuten

45 tot 90 minuten

1 tot 10 deelnemers

1 tot 10 deelnemers
€ 50 excl. btw

Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•
•
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10 Vraag & antwoord boekjes (1 p.p.)
10 Vraagmaak-kaarten (1 p.p.)
10 Pennen (1 p.p.)
1 Tafelkaart met instructies
1 Zandloper voor timekeeping
2 Films met instructies
Uitleg en tips voor de organisatie

10 schatgraven kaarten (1 p.p.)
10 Superfijne stiften (1 p.p.)
Presentatie voor op scherm met instructies
Uitleg en tips voor de organisatie

Tool 6 l Succes slinger

Tool 4 l 10 antwoorden
De 10 antwoorden ronde is inzetbaar tijdens
vergaderingen, meetings en congressen. Je helpt
elkaar verder door kennis, contacten en ervaringen
te delen. Binnen 30 minuten wisselen 10 personen
90 ervaringen met elkaar uit.

Een werkvorm om de expertises van medewerkers
naar boven te halen. Deelnemers interviewen
elkaar 1 op 1 over hun expertises. Vervolgens
formuleert iedereen voor de ander hun unieke
inbreng. Om beurten stel je de ander voor met de
unieke inbreng. Het resultaat: positieve energie,
inzicht en betrokkenheid!

€ 75 excl. btw

We zijn vooral gewend om bij projecten,
samenwerkingen of afgeronde taken te evalueren
wat er beter kan. Maar staan jullie ook stil bij wat
er goed is gegaan, of wat je als team de afgelopen
tijd bereikt hebt? Met de Succes Slinger vier je
samen successen op het werk.
Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•

10 sets van 5 verschillende succesvlaggetjes
10 superfijne stiften
1 bolletje touw
stickervellen om je vlaggetjes te bevestigen
1 zandloper voor time keeping
Uitleg en tips voor de organisatie
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Facturen

Wijzigingen en annuleringen
28
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Gelieve speciale dieetwensen minimaal 2 werkdagen van tevoren door
te geven.

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. Opties vervallen automatisch na een week.
Laatste wijzigingen in boekingstijden, horeca arrangement 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.

Horeca

Opties

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

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.

Annuleringen dienen bij groepen tot 40 man 5 werkdagen voor de
boekingsdatum worden doorgegeven. Bij groepen vanaf 40 man geldt
een termijn van 10 werkdagen. Hieronder een tabel met het percentage:
Werkdagen dagen tot
boekingsdatum

Groepen tot 40 man Groepen vanaf 40 man

10 werkdagen

0%

0%

9-5 werkdagen

0%

40%

4-3 werkdagen

20%

80%

2-1 werkdagen
Boekingsdatum

50%
100%

100%
100%

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

Vechtclub XL is goed te bereiken met de fiets, het OV en de auto.

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

ROUTEBESCHRIJVING

Europalaan 2B, Utrecht | 3526 KS

OV

Vechtclub XL ligt dicht bij station Utrecht Centraal en is met de OV fiets
en bus het beste 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.

Voor de meest actuele informatie kijk op 9292.nl.
Vanuit de richting Amsterdam (A2)

•
•
•
•
•

Met de auto

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
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Via de Daalsetunnel 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 (rechtdoor)
Sla direct na het kruispunt, nog voor het Q8 tankstation linksaf de ventweg op
Rechtdoor het terrein van Vechtclub XL oprijden

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.

		Als het hek dicht is kunnen voetgangers en ﬁetsers altijd het
		
terrein op door rechtsom langs het hek aan de Europalaan te lopen
		
(over de stoep van het busrangeerterrein).
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MEER INFORMATIE OF
DIRECT BOEKEN?
Stuur een mailtje naar verhuur@vechtclubxl.nl
Of bel ons op 06 24202893
Wij verwelkomen je graag!
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