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Welkom bij
Congrescentrum B&I
Congrescentrum Bouw & Infra Park in Harderwijk is dé unieke en
dynamische plek voor jouw zakelijke meeting, training, beurs, symposium,
bedrijfsfestival of congres. Centraal gelegen op de groene Veluwe, is onze
locatie voor iedereen goed bereikbaar.
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De monumentale panden van de
voormalige kazerne zijn getransformeerd tot een modern congrescentrum en evenementenlocatie, van alle
gemakken voorzien. Met maar liefst
zestien verschillende vergaderzalen,
een fantastische evenementenhal
van bijna 1000 m2, een congreshotel
en een ruim en groen buitenterrein
zijn op Bouw & Infra Park alle bouwstenen voor een succesvolle bijeenkomst aanwezig!

GASTVRIJ EN
GEHEEL VERZORGD
Of je nu een groot event of een
meeting in kleine intieme setting
organiseert, bij Bouw & Infra Park
heb je oneindig veel mogelijkheden.
Hier helpen we je bij. Ons vakkundige
team staat voor je klaar om je wensen
stap voor stap door te nemen, de
juiste ruimte(n) voor jouw vergadering, training, congres of bedrijfsevent
te regelen en optimaal in te richten.

We zetten alles overzichtelijk voor je
op een rij in een offerte, die je binnen
enkele werkdagen van ons ontvangt.
Op de dag zelf begeleiden we jou en
jouw gasten gedurende de gehele
meeting. Want gastvrijheid is ons
hoogste goed.
Laat u inspireren door de mogelijkheden in dit magazine of vraag een van
onze medewerkers om met u mee te
denken via 0341 499 00.

INFORMATIE OF
RESERVEREN
Congrescentrum B&I
0341 – 499 000
reserveringen@bouwinfrapark.nl
of events@bouwinfrapark.nl
www.bouwinfrapark.nl
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

5

Congres- en vergaderzalen

DIT ZEGGEN
ONZE GASTEN

Onze vergaderzalen
zijn van alle gemakken
voorzien

Restaurant

alles tot in de puntjes is geregeld. Op ons groene en uitgestrekte park met

Foyer

historische kazernegebouwen is vergaderen allesbehalve saai.

Water 2
96m2

Horecaplein

met impact. Bouw & Infra Park is dé perfecte vergaderlocatie, waar

Keuken

Water 1
102m2

Maak van je heisessie of vergadering met collega’s of klanten een meeting

Uitgifte restaurant

“Fijne locatie
voor het
organiseren
van een
evenement
met prettige
mensen om
vooraf én op
de dag zelf
mee samen te
werken”

Evenementenplein
1000m2

Keuken

Entree

Gaderobe

Evenementenhal
968m2

Balie

Grond
40m2

De moderne vergaderzalen zijn van
alle gemakken voorzien, zoals
audiovisuele middelen, regelbare
klimaatbeheersing, razendsnelle
WIFI en benodigdheden voor videoconferences. De zalen zijn aan te
passen aan iedere wens en elk doel
van de meeting.

AUDIOVISUELE MIDDELEN
Wij beschikken over professionele audiovisuele middelen om uw bijeenkomst te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan moderne presentatie middelen, laptop en
microfoon met geluidsinstallatie. Bij ons presenteert u
draadloos met Clickshare; direct presenteren vanaf uw
laptop, tablet of smartphone zonder kabels en snoeren.
Wij zorgen dat het klaar staat en werkt voor u aankomt.

Asfalt
40m2

Beton
100m2

Hout
40m2

Spoor
40m2

Staal
66m2

Evenementenplein
500m2
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EVENEMENTENHAL

De voormalige garage voor legervoertuigen is getransformeerd tot karakteristieke
industriële evenementen-locatie. Deze
ruimte is zeer geschikt voor het organiseren
van (zakelijke) evenementen, congressen,
beurzen, demonstraties of bijvoorbeeld
een dealerdag. De hal biedt veel mogelijkheden, mede dankzij de hoge roldeuren.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld voertuigen
naar binnen worden gereden.
oppervlakte 968 m2
afmetingen44 x 22 x 13 m
capaciteit en opstelling:

ZAAL WATER COMPLEET

650 personen

Neem contact op
met onze afdeling
Reserveringen voor
meer informatie
over onze gunstige
tarieven en vergaderarrangementen.

De voormalige
garage van
de kazerne is
getransformeerd
tot industriele
ontmoetingsplek

ZAAL ASFALT

ZAAL BETON

oppervlakte 198 m2
afmetingen 19 x 10,5 x 3,3 m

oppervlakte 40 m2
afmetingen 6,5 x 6 x 3,1 m

oppervlakte 100 m2
afmetingen 10,5 x 9,5 x 3,3 m

capaciteit en opstelling:
41-200 personen

capaciteit en opstelling:
15-36 personen

capaciteit en opstelling:
27-81 personen

20 personen

36 personen

50 personen

41 personen

100 personen

200 personen

26 personen

15 personen

36 personen

19 personen

57 personen

27 personen

81 personen

51 personen
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ZAAL GROND

ZAAL STAAL

ZAAL SPOOR

oppervlakte 40 m2
afmetingen 6,5 x 6 x 3,1 m

oppervlakte 66 m2
afmetingen 10 x 6,5 x 3,1 m

oppervlakte 40 m2
afmetingen 6,5 x 6 x 3,1 m

capaciteit en opstelling:
15-36 personen

capaciteit en opstelling:
23-62 personen

capaciteit en opstelling:
15-36 personen

20 personen

32 personen

20 personen

26 personen

15 personen

36 personen

19 personen

46 personen

23 personen

62 personen

41 personen

26 personen

15 personen

36 personen

19 personen

Ons vakkundige
team staat
voor je klaar
om de juiste
ruimte(n)
voor jouw
vergadering
of training
te regelen en
optimaal in
te richten
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DIT ZEGGEN
ONZE GASTEN

ZAAL GRIND

ZAAL HOUT

oppervlakte 70 m2
afmetingen 11 x 6,5 x 3 m

oppervlakte 40 m2
afmetingen 6,5 x 6 x 3,1 m

capaciteit en opstelling:
21-75 personen

capaciteit en opstelling:
15-36 personen

26 personen

20 personen

44 personen

21 personen

75 personen

37 personen

26 personen

15 personen

36 personen

19 personen

“Bij Congrescentrum B&I
organiseren
wij graag onze
bijeenkomsten,
dankzij de
unieke en
centrale locatie,
praktische
en moderne
vergaderzalen en
gastvrijheid van
het personeel”
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Vergaderarrangementen

Volledig verzorgd vergaderen
Bij Congrescentrum B&I maken wij het u graag gemakkelijk. Daarom hebben wij vergader
arrangementen voor u samengesteld voor een vaste prijs per persoon. Speciale (dieet)wensen?
Geen probleem uiteraard, onze reserveringsmedewerkers denken graag met u mee!

4-UURS
CATERINGARRANGEMENT

Vanaf € 7,75 p.p.

8-UURS
CATERINGARRANGEMENT
MET LUNCH

8-UURS
CATERINGARRANGEMENT
MET DINER

•	Ontvangst met
Homemade Bouwny
• Onbeperkt koffie (verse
bonen) & thee uit
onze luxe machines
• Koekjes op zaal
• Flessen water in de zaal
• Luxe vergaderlunch

• Ontvangst met
Homemade Bouwny

Vanaf € 27,50 p.p.
•	Ontvangst met
Homemade Bouwny
• Onbeperkt koffie (verse
bonen) & thee uit
onze luxe machines;
• Koekjes op zaal
• Flessen water in de zaal

*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

Vanaf € 39,75 p.p.

• O
 nbeperkt koffie (verse
bonen) & thee uit
onze luxe machines
•	Koekjes op zaal
• Flessen water in de zaal
• Dinerbuffet
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Evenementen & festivals

Volop mogelijkheden
voor uw evenement
of festival
Niet alleen kunt u congres- en
vergaderzalen bij ons huren.
Ook is het mogelijk om een
zakelijk evenement/festival
buiten bij ons op het park te
organiseren.

WAAROM EEN ZAKELIJK
BUITENEVENEMENT
OF FESTIVAL
ORGANISEREN?
Een zakelijk buitenevenement of festival
zorgt voor een andere dynamiek. Het biedt
ruimte voor creativiteit, beleving en verbinding in een natuurlijke setting. Daarbij is
het ook praktisch om een buiten evenement of festival te organiseren.
Kennis kan op een ongedwongen sfeer
overgebracht worden. Hierbij kunt u
denken aan netwerk bijeenkomsten,
workshops, presentaties, teambuilding,
trainingen of stands als buiten evenement.

Onze
reserveringsmedewerkers
denken graag
met u mee !
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Activiteiten

Op zoek
naar een
unieke
activiteit?
Kies dan Big
Stuff!
Wie durft de
uitdaging
aan?

Vergaderbreak?
Maak uw keuze uit deze
verrassende activiteiten
De vele buitenruimte op ons park leent zich uitstekend voor verschillende
activiteiten. In dit magazine een aantal van onze aanraders. Neem voor het
volledige activiteitenaanbod vooral contact met ons op!

BIG STUFF

De stoerste activiteit van Nederland en alleen
mogelijk op het Bouw & Infra Park: Big Stuff!
Stap in de cabine van een graafmachine, shovel of
mobiele kraan en ervaar zelf hoe leuk (en uitdagend) het is om zand te scheppen, te verplaatsen
en te storten. Onder begeleiding van een professional stapt u in de wereld van de infra! Een bijzondere
break tijdens uw event of congres of als personeelsuitje. Wie durft?

VLIEGEREN

Samen een megavlieger bouwen en vervolgens de
vlieger in de lucht krijgen en houden is een actieve
workshop. Uit verschillende onderdelen maakt u,
samen met uw teamleden, een eigen vlieger. Zal hij
de lucht ingaan?

DRONE VLIEGEN

Iedereen kan vliegen met een drone, het is eenvoudig en zeer leuk om te doen. Na een korte uitleg
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Koffie

VOLOP MOGELIJKHEDEN

Wilt u liever iets anders? Wij werken samen
met onder meer SOS Events. Hierdoor kunnen
wij ook nog vele andere vergaderbreaks mét
professionele begeleiding aanbieden.
Denk bijvoorbeeld eens aan teambuildings-activiteiten zoals bruggen bouwen, katapulten
bouwen en schieten. Of ga op pad met een
iPad op het Bouw & Infra Park of in de prachtige
hanzestad Harderwijk. Ook het klimbos en de
Rollercoaster Zipline aan de overkant van de
straat behoren tot de mogelijkheden.

Geen bijeenkomst
zonder verse koffie
Onze machines hebben verse bonen en u kunt er tijdens
uw bijeenkomst onbeperkt koffie, espresso, cappuccino
en warme chocolademelk halen. Uiteraard is er ook heet
water voor de thee.

en de basisvaardigheden gaat u met meerdere
personen zelf vliegen. Daarnaast zullen er verschillende spellen gespeeld worden waarbij constant
meerdere drones in de lucht vliegen. De drones
kunnen zowel binnen (bij bijvoorbeeld slecht
weer) als buiten gevlogen worden.

SCHAPEN DRIJVEN

Leer op een originele, ontspannen en vaak humoristische wijze hoe uw team beter kan functioneren. Met de activiteit “teambuilding schapen-

LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE
drijven” werkt u op een originele manier aan het
versterken van de teamspirit en rollen binnen uw
team of afdeling.

BOUWVAKKERSESTAFETTE

Een estafette in bouwvakkerstijl met kruiwagens,
bakstenen, piketpalen en nog veel meer. Welk
team is als eerste over de finish?

•	Luxe koek uit eigen oven
•	Plak roombotercake
•	Homemade Bouwny	
•	Gesorteerd gebak
•	Petit four
•	Petit four met logo
• Muffin
•	Kaasbroodje
•	Saucijzenbroodje
*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

€ 1,40
€ 1,25
€ 1,90
€ 3,20
€ 2,15
€ 2,55
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25

Iets lekkers bij de
koffie dat niet in
ons lijstje staat?
Informeer bij onze
reserverings
afdeling naar de
mogelijkheden.
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Lunch

Uw bijeenkomst
onderbreken wij
graag met een
passende lunch
In samenwerking met onze
huiscateraar PDX Services hebben wij luncharrangementen
samengesteld, maar wij denken ook graag mee met de
wensen van u en uw gasten.
Uiteraard is het mogelijk om
de lunch naar uw wens uit te
breiden of aan te passen. Vraag
onze reserveringsmedewerkers naar de mogelijkheden.

LUXE
VERGADERLUNCH

prijs: € 13,75 p.p.
Deze lunch bestaat uit een selectie van harde en
zachte minibollen rijkelijk belegd met bijvoorbeeld: gerookte kip, rosbief, caprese, belegen
kaas, eier- of krabsalade, gerookte zalm, brie en
paté. Wij gaan uit van 2 broodjes p.p. Daarnaast
serveren wij een gevulde spianata van de dag,
een warme snack en een fruitspies. Als dranken
serveren wij melk, karnemelk en jus d’orange.
*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW
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Borrelen
Hebben uw gasten
specifieke (dieet)
wensen? Daar
houden wij uiteraard
rekening mee

L UNCHBUFFET
Prijs: € 19,20 p.p.
(vanaf 50 personen)

Op originele wijze presenteren wij een
grote diversiteit aan lunchgerechten op
een uitgebreid aangekleed buffet. Zoals
onder meer rijk belegde harde en zachte
minibroodjes, Haagse bollen, foccacia, rustiek brood en sandwiches van
oerbrood. Er zit altijd een heerlijke soep
en een warme snack bij, net als een verse
fruitsalade.
Als drank serveren we à al minute
smoothies, verse jus d’orange, appelsap,
melk en karnemelk. Alle lunchgerechten
zijn verdeeld in kleine porties, zodat u
van alles wat kunt proeven. De presentatie van dit buffet is bijzonder en zal u
zeker verrassen!
*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

DIT ZEGGEN
ONZE GASTEN

“Meer dan prettige
vergaderlocatie
en de catering
is altijd super
verzorgd. Boven
verwachting!”

4-UURTJE

• Ragoutbroodje
•	Sandwichtaart met kip of zalm
•	Tortizza ‘Asian chicken curry’ (koud)
• Tortizza caprese (koud) 
•	Fruitspies
• Smoothie
• 	Smoothiebowl met banaan,
avocado, baby spinazie, kokosmelk
en diverse toppings

€ 2,25
€ 2,45
€ 2,55
€ 2,55
€ 1,85
€ 4,00

De perfecte
afsluiting van een
geslaagde dag
In de vergaderzaal, onze foyer of misschien wel op het buitenplein? Bij ons kunt

€ 5,15

u in ieder geval de dag goed afsluiten met een borrel en bijpassende hapjes.

H ET BORRELARRANGEMENT 1 UUR
Prijs: €14,95

Het Borrelarrangement bestaat uit:
• 	Zoutjes en nootjes op tafel
• 	Een assortiment gemengd warm
bittergarnituur
• 	Binnenlands drankenassortiment

*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

KOUD BORRELHAPJES
ASSORTIMENT

• 	Diverse soorten kaas en worst met
verschillende dipsauzen
p.p.: € 2,45
• 	Pikante notenmix
(schaaltje voor 4 personen)
€ 3,45
• 	Luxe zoutjes (schaaltje voor 4 personen)
€ 4,00
• 	Tapasplank met kaas, olijven, droge
worst, gegrilde paprika, sweet pepper, crudités
(knabbelgroenten met dip), rauwe ham,
grisini’s (Italiaanse broodstengels) en
kaaskoekjes (plank voor 4 personen).
€ 13,90

W ARM BORRELHAPJES
ASSORTIMENT
• 	Basis bittergarnituur met
diverse sauzen. 3 st p.p.: 
• 	Luxe bittergarnituur met
diverse sauzen. 3 st p.p.: 
• 	Van Dobben bitterballen met
mosterd. 3 st p.p.: 
• 	Miniloempia’s met chilisaus
(vegetarisch, 6 stuks)
• Minikaassoufflés (6 stuks)
• 	KaasTengels (6 stuks)

€ 2,45
€ 2,75
€ 2,45
€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80
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Uw gasten
vertrekken
met een
ontspannen
en voldaan
gevoel

L UXE KOUDE HAPJES

Prijs: 3 st p.p.: € 7,50
Keuze uit:
• 	Bruschetta met tomaat, basilicum en ui
• 	Gevulde champignons of gevulde pepers
met roomkaas
• 	Miniwrap carpaccio met rucola, pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
• 	Komkommer gevuld met roomkaas en een kaaschip
• 	Courgetterolletje met pesto,
pijnboompitten en rucola
• 	Canapé met avocadomousse en
Noorse garnalen
• 	Caprese on a stick
• 	Roggebrood met roomkaas, gerookte zalm, rode ui
en dille
• 	Miniwrap van pulled pork of pulled chicken
met bbq-saus, ijsbergsla en komkommer
• 	Auberginerolletje met ricotta,
walnoten en veldsla
• 	Witlof bite met krabsalade
• 	Crostini humus, spinazie en paprika uit de oven
• 	Breadsticks met rauwe ham of carpaccio met rucola
en tapenade
• 	Groene asperges omwikkeld met rauwe
ham en balsamico
• 	Bruschetta met Italiaanse tonijnsalade
*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

L UXE WARME HAPJES

Prijs: 3 st p.p.: € 7,50
Keuze uit:
• 	Yakitori spiesjes 2 p.p.
• 	Miniwrap oriëntaal chicken
• 	Garnalen lollipop
• 	Miniquiche vegetarisch
• 	Pulled pork bites
• 	Pad Thai stick
• 	Petit crolines (kleine bladerdeeghapjes
met een vulling van
kipkerrie, rundvlees of kaas)
• 	Crispy mozzarella
• 	Gehaktballetjes in kruidige
tomatensaus
• 	Flammkuchen met asperges,
champignon, rode ui en kaas
• 	Quesadilla (Mexicaanse ‘tosti’
van tortilla’s) met spinazie,
geitenkaas, walnoten en honing
• 	Gepaneerde gamba met
wasabi-mayonaise

Hebben uw gasten
specifieke (dieet)
wensen? Daar
houden wij uiteraard
rekening mee
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Dineren

Dineren: volledig
afgestemd op
uw wensen
en gezelschap
Maak gebruik van diverse
dinerbuffetten of bijvoorbeeld
een walking dinner. U hoeft
alleen nog maar uw wensen
kenbaar te maken en onze
reserveringsmedewerkers
helpen u graag.

Dineren in
beweging en
voor ieder
wat wils

Wordt het een Indisch, Italiaans of
toch Hollands buffet? De keuze is aan
u! Al onze dinerbuffetten worden
bereid met verse ingrediënten.
Op de volgende pagina’s vindt u de
diverse mogelijkheden voor buffetten. Deze worden geserveerd vanaf
15 personen. Bent u met minder dan
15 personen en gaat uw voorkeur
toch uit naar een buffet? Samen
kijken wij naar de mogelijkheden
en daar vinden we zeker een mooie
oplossing voor!
*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

Onze
reserveringsmedewerkers
denken graag
met u mee !
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DIT ZEGGEN ONZE GASTEN

“De continue monitoring en verzorging zijn absoluut
van grote klasse bij Congrescentrum B&I en het zit bij de
medewerkers in de kleine details. In één woord: TOP!”

I NDISCH BUFFET

Prijs: € 25,85 p.p.
Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:
• 	Mie met groenten*
• 	Huisgemaakte nasi*
• 	Daging Campur Pedis - pittig rundvlees met
bamboe en mais
• 	Kip met mango-chilisaus
• 	Acar Ikan Kuning - vis in zure saus
• 	Assinan Sapudi - komkommer-taugé salade*
• 	Kipspies
• 	Satésaus*
• 	Bali Tahoe - gebakken tahoe in rode saus*
• 	Cecengeh - groenten met pittige kokosmelksaus*
• 	Omeletreepjes*

ITALIAANS BUFFET

Prijs: € 28,00 p.p.
Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:
• 	Penne met bolognesesaus
• 	Spaghetti met kruidige tomatensaus*
• 	Vegetarische pizza van de plaat*
• 	Vegetarische lasagne*
• Gegrilde kipfilet met pesto-roomsaus
• 	Schelpenpasta in roomsaus met garnalen,
broccoli, olijf en gorgonzola
• 	Zeebaars in copa di Parma met zongedroogde
tomaten en basilicum
• 	Ravioli gevuld met rundvlees en Pecerino kaas
met een lichte tomatensaus
• 	Gepaneerde auberginerepen*
• 	Gegrilde gemengde groenten in rozemarijn*

Het buffet wordt geserveerd met de volgende
garnituren: kroepoek, sambal, sojasaus, gedroogde
uitjes, atjar, komkommer en tomaat.

Het buffet wordt geserveerd met diverse koude salades,
olijven, zongedroogde tomaten, brood en kruidenboter.

* vegetarisch gerecht

* vegetarisch gerecht

*al onze cateringprijzen zijn inclusief BTW

HOLLANDS BUFFET

Prijs: € 25,85 p.p.
Buffet met een assortiment van de volgende gerechten:
KOUD
• 	Pastasalade met bospaddenstoelen en broccoli*
• 	Salade met tomaat, komkommer, rode ui, olijven en feta*
• 	Ambachtelijke rundvleessalade
• 	Scharreleisalade met een lenteuitje en bieslook*
• 	Komkommerappelsalade met dilledressing*
WARM
• 	Rundergoulash
• 	Gehaktballetjes in pikante saus
• Varkensfiletlapje met champignonroomsaus
• 	Beenham met honingmosterdsaus
• Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een olie van oregano
• 	Groenteschotel geroerbakt in olijfolie*
Naast de vlees- en visgerechten bestaat het buffet uit rijst en
Bourgondische aardappeltjes met ui en spek. Het buffet wordt
geserveerd met stokbrood en romige zelfgemaakte kruidenboter.
* vegetarisch gerecht

D ESSERTBUFFET

Uitbreiding met nagerechten is mogelijk.
Prijs: € 4,60 p.p.
Trio van chocolademousse • Fruitsalade •
Cheesecake • Dessert van het seizoen

Hebben uw gasten
specifieke (dieet)
wensen? Daar
houden wij uiteraard
rekening mee
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Evenementen

Samen maken wij uw
evenement onvergetelijk!
Bent u op zoek naar een uniek evenement? De diversiteit van onze locatie; groen en
ruim buitenterrein, industriële evenementenhal met aangrenzende subzalen en een
groot aanbod aan activiteiten en cateringmogelijkheden, zorgt ervoor dat uw gasten
een onvergetelijke dag hebben. Onze gastheren en -dames denken in de voorbereiding
en tijdens het evenement actief met u mee, zodat u niets vergeet. U kunt zich volledig
focussen op de gasten, de verhalen en de contacten.

Keuzes maken wordt
niet gemakkelijk,
maar daar helpen
wij u graag mee!

Ook op het
Bouw & Infra Park:

Bij

Kort of lang vergaderen, eten in een prettige
ongedwongen sfeer en rustig slapen doet u Bij Fritz.
Bij Fritz biedt u een prettige,
professionele en moderne
omgeving om uw cursus of
vergadering te organiseren.
De voormalige officiersmess is
getransformeerd tot een unieke
locatie in het groen.

CONGRESCENTRUM B&I BIEDT:
• Evenementenlocatie centraal
gelegen in Nederland.
• Goed bereikbaar: Direct aan
de A28.
• 16 moderne vergaderzalen in
monumentale panden.
• Alle technische voorzieningen
en AV-middelen om uw bijeenkomst te laten slagen.
• Een unieke, hoge evenementenhal (968 m2) met toegang

•

•
•
•

voor voertuigen of groot
materieel.
Veel buitenruimte voor allerhande demo’s en buiten/teambuildingactiviteiten.
Grand café en foyer voor
ontbijt, lunch en/of borrel.
Airconditioning en klimaatbeheersing in alle ruimtes.
Oplaadpunten voor elektrische
auto’s.

• Gratis wifi in de zalen en alle
algemene ruimtes.
• Ruime en gratis parkeergelegenheid op terrein (600
parkeerplaatsen).
• 29 comfortabele hotelkamers.
• Uitstekende en passende
catering.
• Onbeperkt koffie en thee

Het Grand Café is het hart
van deze locatie. Hier kunt u
ontbijten, lunchen, dineren en
borrelen. Bij mooi weer doet u
dit natuurlijk op het terras! Onze

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden? Onze reserveringsmedewerkers helpen u graag.

inhouse cateraar PDX Services
verzorgt alle catering met passie
en dat proeft u!
Bij Fritz beschikt over 29 comfortabele hotelkamers. Handig
voor meerdaagse trainingen of
voor een overnachting bij een
vroege vergadering.

vergaderen | eten | slapen

We hopen
u binnenkort
te ontmoeten
bij Congrescentrum B&I

INFORMATIE OF
RESERVEREN

Congrescentrum B&I
0341 – 499 000
reserveringen@bouwinfrapark.nl of
events@bouwinfrapark.nl
www.bouwinfrapark.nl
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

WWW.BOUWINFRAPARK.NL

