
 
 

 

Vergaderen 2023 
Tussen het pittoreske kunstenaarsdorp Bergen en 
de bruisende winkel- & kaasstad Alkmaar, biedt 
restaurant ’t Sluisje een inspirerende 
vergaderlocatie. Het restaurant beschikt over 
verschillende ruimtes die op verschillende wijze 
kunnen worden ingericht. Een theater-, carré, 
cabaretopstelling, maar ook een U-vorm behoren 
tot de mogelijkheden. Om de organisatie voor u zo 
eenvoudig  mogelijk te maken volgen hieronder 
een aantal basis arrangementen, de definitieve 
invulling wordt in samenspraak met u bepaald. 
 

4-uurs MEETING 
• Zaalhuur │ WIFI │  
• Onbeperkt koffie- theebuffet & koekjes 
• Water, kladblok, pen & mint 
Prijs per persoon …………………………….23,- 
Met uitgebreide lunch incl melk/sap  

of Chef Special……………………. 42,50 
Voorwaarden 
> Geldig vanaf 8 personen 
 
8-uurs MEETING 
• Zaalhuur │ WIFI │  
• Onbeperkt koffie- theebuffet & koekjes 
• Water, notitieblokje, pen & mint 
• Ochtendpauze met verrassing bij koffie 
• Middagpauze met healthy break  
• Frisdrankbuffet & borrelsnack als afsluiting  
(2 dranken & 2 hapjes p.p. inbegrepen) 
Prijs per persoon …………………………… 47,50 
Met uitgebreide lunch incl melk/sap   

of Chef Special …………………… 67,50 
Voorwaarden 
> Geldig vanaf 8 personen 
 

SPEELKWARTIER! 
Lekker even uitwaaien en buitenspelen tijdens de 
vergadering om daarna weer fris aan de slag te gaan? 
Voor 15,00 per persoon neemt de golfprofessional de 
deelnemers mee naar buiten voor 45 min fun!  
 

AANTALLEN 
Van 2 tot 80 personen voor een sit-down vergadering, 
tot 450 gasten tijdens een receptie, feest of beurs. 
Sluispolder helpt u met plezier bij de organisatie van 
uw evenement. Voor informatie of rondleiding bel 
Sales op 072 5111555 of mail info@sluispolder.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

x golfbaan Sluispolder centraal gelegen 
× golfbaan Sluispolder ruim & gratis parkeren 
× golfbaan Sluispolder gratis WIFI  
x golfbaan Sluispolder midden in het groen 
x golfbaan Sluispolder persoonlijke service 
x golfbaan Sluispolder smaakmakende keuken 

 

OPTIES 

Alle arrangementen kunnen op maat worden gemaakt. De 
programma’s zijn onder andere  
uit te breiden met: 
> Beamer/scherm/flip-over/microfoon met speakers  
> Lunch extra’s vanaf 3,50 
> Diner opties vanaf 17,50 
> Indoor, outdoor activiteiten op Sluispolderlocatie     
Zoals o.a. kookles, yoga, fotografiecursus, percussie-, 
schilderworkshop. Golfclinic, pub quiz of (culinaire) 
fietsroutes door het pittoreske Bergen. 


