BROCHURE
INFORMATIE MEETINGPOINT

EEN DUURZAME, CIRCULAIRE ÉN INSPIRATIEVOLLE PLEK
VOOR GROEPEN IN HET MIDDEN VAN ONZE LEVENDIGE HOT-SPOT
RECHT NAAST STATION ALMERE CENTRUM.

SCHOUTSTRAAT 28, 1315EX, ALMERE
@FINISHYOURBREAKFAST036
INFO@FINISHYOURBREAKFAST.NL
+31 36 303 0233

HUUR HET GEHELE MEETINGPOINT
Huur het gehele meetingpoint, alleen voor jouw gezelschap.
Geschikt voor private meetings, brainstorms, borrels,
bijeenkomsten, privé-brunch en presentaties.

KENMERKEN MEETINGPOINT:
40 tot 60 m2
50 zitplaatsen
Free wifi
Flip-over bord
Stroomvoorziening
Daglicht aan twee zijdes
Geluidssysteem voor Spotify-muziek
Mogelijkheid tot eet & drink arrangement
+ service
PRIJZEN INCL.
21% BTW

DAGDEEL (4U)
€600

DAGDEEL (8U)
€1.000

PRIJZEN EXCL.
21% BTW

DAGDEEL (4U)
€495,87

DAGDEEL (8U)
€826,45

LOS TE HUREN:
PA set voor versterkt microfoon gebruik
en/of muziek: €150
DJ set: €150
Projector + projector scherm: €100
Productie voor evenement. Bij deze dienst
regelen wij de deejay, host en/of muzikant
op maat voor jouw evenement (prijs op
aanvraag).

PRIVATE MEETINGROOMS
Twee meetingrooms die perfect zijn voor private meetings,
brainstormsessies, privé brunch en presentaties!

KENMERKEN MEETINGROOM 1:
15 M2
6/8 zitplaatsen
Free wifi
Smart - tv
Flip-over bord
Stroomvoorziening
Daglicht aan één zijde
Mogelijkheid tot eet & drink arrangement
+ service

KENMERKEN MEETINGROOM 2:
30 M2
12/14 zitplaatsen
Free wifi
Smart - tv
Flip-over bord
Stroomvoorziening
Daglicht aan één zijde
Mogelijkheid tot eet & drink arrangement
+ service

PRIJZEN INCL.
21% BTW

DAGDEEL (4U)
€149

DAGDEEL (8U)
€250

PRIJZEN INCL.
21% BTW

DAGDEEL (4U)
€298

DAGDEEL (8U)
€500

PRIJZEN EXCL.
21% BTW

DAGDEEL (4U)
€123,14

DAGDEEL (8U)
€206,61

PRIJZEN EXCL.
21% BTW

DAGDEEL (4U)
€246,28

DAGDEEL (8U)
€413,22

ARRANGEMENTEN
Food & Drinks:
BITES:
Chicken & waffles bites
Sweet potato fries (V)
Finger food (V) - Bitterballen garnituur

*G= GLUTENVRIJ
*V= VEGETARISCH OF VEGAN

PRIJS PER PERSOON:
INCL. BTW €12,50
EXCL. BTW €11,47

BRUNCH OPTIONS:
Down south menu - (Gefrituurde kip & wafel, boter & fyb syrup)
Fried chicken burger menu - (Fried chicken, brioche brood, hot mayo, vegetables &
sweet potato fries)
(Vegan) - B.E.T. - (Toasted sesambagel, avocado, kappertjes, rode uien & homefries)
(V) - Seasonal salad - (Keuze uit kip, zalm of avocado met gemengde groenten,
lentegroenten, geroosterde zaden, mosterd & sjalotten dressing)
PRIJS PER PERSOON:
INCL. BTW €15,00
EXCL. BTW €13,76

BIG BRUNCH:
Soep v.d. dag
Brunch met keuze uit de bovenstaande gerechten
Onbeperkt frisdrank, koffie en thee
PRIJS PER PERSOON:
INCL. BTW €35,00
EXCL. BTW €32,11

DRANK OPTIE 1:
Onbeperkt koffie, warme choco, thee, sappen, water of frisdrank per dagdeel van 4 uur
PRIJS PER PERSOON:
INCL. BTW €15,00
EXCL. BTW €13,76

DRANK OPTIE 2:
Dranken op basis van nacalculatie. - (Alcoholische dranken en/of cocktails zijn ook
mogelijk)

EACH ONE, TEACH ONE
Finish Your Breakfast is het initiatief van Stichting Twisted.
Stichting Twisted is met het project FULL ruim twaalf jaar een
begrip in Almere. Twisted is dé brug tussen jongeren, het onderwijs
en de arbeidsmarkt en haalt met haar projecten het talent in mensen
naar boven.
Finish Your Breakfast is een sociale onderneming met een eigen
fysieke leer -en werkomgeving waarmee we de afstand tussen
jongeren en de arbeidsmarkt verkleinen op een unieke manier.
De FULL’ers werken bij ons in de zaak en onze opbrengsten vloeien
voor 100% terug naar het opleidingsprogramma van FULL.
Je huurt dus niet alleen een mooie ruimte, maar je maakt ook sociale
impact!

