Luno Meeting Center
Kerkstraat 63-1 - 1211 CL Hilversum
T: 035 – 622 09 69
E: info@lunomc.nl - W: www.lunomc.nl

Luno Meeting Center
Zorgeloos & Smaakvol

Luno Meeting Center

In 2009 is Luno Meeting Center geopend. Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot een
professionele gastvrije locatie voor grote en kleine bijeenkomsten. Laten we gelijk ‘ter
zake’ komen met onze voordelen:
• Goed bereikbaar: vlakbij parkeergarage en Centraal Station
• Inspirerende locatie: in het hart van Hilversum
• Nette, moderne ruimtes: stijlvol zonder overdaad
• Verse & flexibele eigen keuken: van koffie tot uitgebreide maaltijd
• Aantrekkelijke, transparante prijsopstelling: kostenbesparend
• No nonsens: afspraak is afspraak
• Persoonlijke aanpak: uw gastheer staat voor u klaar

Faciliteiten

Wij beschikken over:
• Drie vergaderzalen
• Flexwerk- c.q. vergaderzaal
• Een lounge-serre
• Een VIP-dakterras
Al onze zalen hebben daglicht en zijn modern en harmonieus ingericht. Voorzieningen
zijn o.a. airconditioning, variabele tafelopstelling, draadloos internet en een flip-over.
Audiovisuele apparatuur wordt probleemloos op uw verzoek geregeld.
Luno Meeting Center is klein genoeg om groepen vanaf enkele personen met aandacht en
zorg te ontvangen en groot genoeg om bijeenkomsten tot 350 personen in goede banen
te leiden. Of het nu gaat om besloten vergaderingen, lezingen, presentaties, promoties,
workshops, trainingen, recepties, jubilea, private business diners, gedenkingen of andere
gelegenheden.
Bovendien bieden wij in onze flexwerk ruimte een inspirerende werkomgeving.
Speciaal voor kleine groepen en korte bijeenkomsten bieden wij op uurbasis een
aantrekkelijk ‘all-inclusive-’ concept: vraag naar de mogelijkheden!

Eten & drinken

De catering wordt inpandig verzorgd door Luno Kitchen, op ieder gewenst tijdstip van de
dag. De koks van Luno Kitchen werken met verse en ambachtelijke kwaliteitsproducten.
U kunt eenvoudig kiezen uit beproefde arrangementen, maar wij kunnen ook exclusief
voor u hapjes, maaltijden en dranken samenstellen. Waar heeft ú zin in?

Speciaal

Heeft u speciale wensen? Een dieet, een overnachting of een uitstapje?
Wat het ook moge zijn: laat het ons weten!

Adresgegevens en route

Luno Meeting center, Kerkstraat 63-1, 1211 CL Hilversum
T: 035 – 622 09 69
E: info@lunomc.nl W: www.lunomc.nl
Als u gebruik maakt van een navigatiesysteem voert u dan als adres Brinkweg 1 te Hilversum
in. Desgewenst hebben wij voor u ook een heldere routebeschrijving naar Luno Meeting
Center en parkeergarage ‘Gooische Brink’ beschikbaar.
Met de trein
Luno Meeting Center is gelegen op een kleine 10 minuten loopafstand van Centraal Station
Hilversum. Direct vóór het station bevindt zich bovendien een taxistandplaats zodat u altijd
snel en comfortabel bij Luno Meeting Center kunt komen.
Met de auto
Typerend voor de verkeerssituatie in Hilversum is het eenrichtingsverkeer en de ring om
het centrum. Parkeren is goed geregeld: parkeergarage ‘Gooische Brink’ is op slechts
20 meter afstand van Luno Meeting Center!

Contact

Voor informatie over alle mogelijkheden en overzichtelijke prijzen kunt u contact
opnemen met Etienne Ros of Paul Hoogermolen, op 035-6220969 of via info@lunomc.nl.
Zij staan graag voor u klaar om gastvrij in uw wensen te voorzien.

Lunenburg zaal
De Lunenburg Zaal is een sfeervolle zaal geschikt voor vergaderingen, presentaties,
workshops, lezingen etc. De zaal heeft veel lichtinval en is standaard voorzien van een flipover en beschikt over draadloos internet. Deze zaal is tevens voorzien van Airconditioning.

Maximale capaciteit:
Vergaderopstelling 22 personen
Theateropstelling 50 personen

Swinckels’ Zaal
De Swinckels’ Zaal is een sfeervolle zaal geschikt voor meetings tot 8 personen. De zaal
heeft heel veel licht inval en is standaard voorzien van een vergadertafel, bankstellen, flipover en beschikt over draadloos internet. Tevens is er een uitloop naar het VIP dakterras.
Maximale capaciteit: 				

					
Maximale capaciteit:		
						
					
Vergaderopstelling8 personen
					
Theateropstelling 16 personen

BENK zaal
De BENK Zaal is een sfeervolle zaal geschikt voor meetings tot 14 personen. De zaal heeft
heel veel licht inval en is standaard voorzien van een vergadertafel, flip-over en beschikt
over draadloos internet. Tevens is er een uitloop naar het VIP dakterras.

Maximale capaciteit:
Vergaderopstelling 12 personen
Theateropstelling 20 personen

Flex Serre
In de serre is er een mogelijk om te “flexwerken”. Deze algemene ruimte is vrij toegankelijk
en hier kunt kosteloos gebruik maken van ons WIFI, koffie en thee. Uiteraard kunt u bij het
flexwerken gebruik maken van een lunch of diner. Alle consumpties kunnen beneden in het
restaurant besteld worden.

					 Maximale capaciteit:
					 Vergaderopstelling 12 personen
					 Theateropstelling 20 personen

Arrangementen
Bij Luno Meeting Center kiest u gemakkelijk uit verschillende vergaderarrangementen.
Afhankelijk van het aantal uur dat u bij ons verblijft. De prijzen zijn speciaal voor u voordelig
geprijsd en zijn inclusief zaalhuur, en bedieing.
Uiteraard kunnen wij ook in overleg met u een vergaderarrangement op maat samenstellen.
Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u.

4 uurs vergaderarrangement
Bij korte zakelijke bijeenkomsten biedt dit 4-uursarrangement u alles wat u nodig heeft. De
prijs is inclusief een passende vergaderzaal in de opstelling die u wenst. Dit arrangement
is verder inclusief;
Koffie, thee, Luno water en fris met zoete lekkernij
Beamer
Flipover (met stiften)
Gratis Wi-Fi
Zaalhuur
Gastvrouw
Wij bieden ons 4-uurs vergaderarrangement aan voor 23.50 per persoon. U kunt dit
arrangement afnemen vanaf 10 personen. Uiteraard maken wij ook graag een offerte op
maat!

Arrangementen (vervolg)
8 uur vergaderarrangement
Bij langere zakelijke bijeenkomsten mag een lunch natuurlijk niet ontbreken, dit arrangement
biedt u alles wat u nodig heeft voor een effectieve bijeenkomst. Dit arrangement is inclusief;
Beamer Flipover (met stiften)
Gratis Wi-Fi
Zaalhuur
Gastvrouw
Lunch, - Diverse tartines (boterham van zuurdesembrood) van het seizoen, onze chefs
werken met seizoensgebonden producten, bij onze lunch treft u altijd 4 verschillende
belegede tartines met Vis, Vlees, Kaas en Vega variant met als uitbreiding;
		
-2 groene salades van het seizoen
		- Handfruit
		
- Jus d’orange, melk en karnemelk
4 uurtje, een overheerlijke van Dobben Croquet of een verantwoorde Mueslireep
Wij biedfen ons 8-uurs vergaderarrangement aan voor 39.50 per persoon. U kunt dit
arrangement afnemen vanaf 10 personen. Uiteraard maken wij ook graag een offerte op
maat!

Onze prijzen
Zaalhuur

Restaurant

per dagdeel

4 uur, gedeeltelijk

overleg

VIP Dakterras

per dagdeel

4 uur, exclusief

€ 150,-

Lunenburgzaal

per dagdeel

4 uur, exclusief

€ 100,-

Swinckelszaal

per dagdeel

4 uur, exclusief

€ 75,-

BENKzaal

per dagdeel

4uur, exclusief

€ 75,-

Food & Beverage
Drank
Non-alcoholisch dran- Onbeperkt koffie,
karrangement
thee, Luno water en
fris
Alcoholisch drankar- Onbeperkt wijn, bier
rangement
en fris

Dranken op nacalculatie is ook mogelijk

per dagdeel

€ 8,50 p.p.

per dag

€ 12,50 p.p.

Borrel, 1,5 uur

€ 9,50 p.p.

Feest, 4 uur

€ 19,50 p.p.

Onze prijzen (vervolg)
Ontbijt/lunch/diner
Ontbijt

Verse Croissants, hartig € 6,50 p.p.
en zoet beleg, vers fruit,
verse Jus d’orange.

Lunch simpel

Diverse tartines van het € 11,50 p.p.
seizoen, oa Vis, Vlees,
Kaas en Vega.

Lunch compleet

Diverse tartines van het € 16,50 p.p.
seizoen, oa Vis, Vlees,
Kaas en Vega. 2 groene
salades, Handfruit,
Jus d’orange, melk en
karnemelk

4 uurtje

van Dobben croquet

€ 2,50 p.p.

Candybars

Een goede schaal vol
kleine Mars, Snickers,
Bounty en Twix

€ 2.50 p.p

Onze Prijzen (vervolg)
Ontbijt/lunch/diner
Diner

Buffet, diverse thema’s

€ 19,50 p.p.
(vanaf)

Walking dinner

€ 29,50 p.p.
(vanaf)

Buffet

9,50 p.p.

Gemengd bittergarnituur

Bitterbal, vlammetje,
springrol, loempia - 5
hapjes pp

€ 3,75 p.p.

Yakitori kipspiesje

5 hapjes pp

Pittige Balletjes

Rundergehakt balletjes
- 5 hapjes pp

€ 3,75 p.p.

Indische Balletjes

Rundergehakt balletjes
- 5 hapjes pp

€ 3,75 p.p.

Kipkluifjes

gemarineerd in knoflook of Piri-Piri, 5
hapjes pp

€ 3,75 p.p.

Nootjes & Zoutjes

1,5 uur aangevuld

€ 2,50 p.p.

Brood met smeersel

1,5 uur aangevuld

€ 3,50 p.p.

Dessert
Hapjes/bij de borrel

Reserverings- en betalingsvoorwaarden
Betalingswijze
Luno Kitchen verlangt 50% van de offerteprijs als aanbetaling voor uw reservering.
De betaling van dit bedrag dient in contanten of met pinpas te worden voldaan, of
kan uiterlijk tot 14 dagen voor de gereserveerde datum worden overgemaakt op ons
bankrekeningnummer 48.55.84.239 t.n.v. Luno Kitchen te Hilversum. Restant betalingen
kunnen achteraf, binnen 14 dagen na datum worden voldaan. Reserveringen worden altijd
bevestigd via e-mail.

Definitieve gegevens
Details betreffende reserveringen zoals tijdschema, zaalopstelling, menukeuze, apparatuur,
drankjes e.d. dienen uiterlijk 14 dagen voor de gereserveerde datum met Luno MC te zijn
besproken en schriftelijk aan ons te worden doorgegeven. Kleine veranderingen zijn
(zoals een geringe wijziging in het aantal personen), in overleg, mogelijk tot 3 dagen voor
de gereserveerde datum.

B.T.W.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. tenzij anders aangegeven.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Uniforme Voorwaarden Horeca Op alle door ons aangegane overeenkomsten
zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij
ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

