VERHUUR

Poppodium Grenswerk huist in
één van de mooiste gebouwen van
Venlo, midden in de binnenstad!
Poppodium Grenswerk is een
bijzondere locatie voor een
vergadering, bijeenkomst of
sfeervol en informeel bedrijfsfeest.
Een feest waar de sfeer lekker
ongedwongen is, geholpen door
de locatie, de top notch geluidsen lichtinstallatie en het team van
Grenswerk!

Waarom Grenswerk?
Het gebouw is super flexibel in te zetten: geschikt voor een kleine bijeenkomst
met vier personen tot een geheel verzorgd event voor 800 personen. De zaal
biedt plaats aan 500 personen. Inclusief het balkon is er zelfs voldoende voor 600
personen.
Liever zitten? Geen probleem, dat kan tot 200 personen.
Onze artist lounge waar we wekelijks onze artiesten voorzien van een hapje of
drankje is zeer geschikt voor een vergadering, presentatie of bijeenkomst. Het
balkon en de foyer kunnen ook apart afgehuurd worden, net als het café.
Vanzelfsprekend is het bij Poppodium Grenswerk ook mogelijk je evenement of
bijeenkomst te streamen! Volledig digitaal of hybride? Wij denken graag mee over
de juiste invulling.

RUIMTE

CAPACITEIT STAAND / ZITTEND

GESCHIKT VOOR

ZAAL

600 / 200

Feest, live-act, seminar,
college

CAFÉ

100 / 40

Lunch, diner, feest,
vergadering

FOYER

80 / 35

Borrel, ontvangstruimte,
workshop

BALKON

80 / 35

Borrel, workshop,
presentatie

ARTIST LOUNGE

– / 16

Vergadering, presentatie,
workshop

OEFENRUIMTE

4/–

Overleg, geluidsopname

Artist Lounge
In deze ruimte kunnen onze artiesten zich voor en na hun show ontspannen, een
hapje eten en een drankje doen. Deze ruimte is geschikt voor een vergadering,
een presentatie, een intiem diner of een kleine borrel.
De lange tafel in deze ruimte kan naar wens in delen geplaatst worden. Deze
ruimte beschikt over een koffiezetapparaat en een gevulde koelkast.
Huur

€120,00

Vergaderarrangement

€7,50 p.p.

Lunch

€12,50 p.p.

incl. TV-scherm, flip-over, papier + pen

Koffie / thee / water, een gezonde reep en fruit

2 luxe belegde broodjes, appelsap, jus en melk

Zin in verse Limburgse vlaai, een kop soep, een diner? Laat het weten en we
maken een passend voorstel!
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Café
Top locatie met veel mogelijkheden! Deze sfeervolle ruimte is geschikt voor zowel
een bijeenkomst in een vergadersetting of een feest waar gedanst mag worden.
In het Café is een klein podium met beamer en scherm.
Huur

€150,00

incl. beamer + scherm, flip-over, papier + pen

Fingerfood
Speciaalbier arrangement

v.a.

€12,50 p.p.
€11,00 p.p.
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Foyer
Deze ruimte is geschikt voor een kleinere borrel, een workshop, brainstormen
in een kleinere groep tijdens een bijeenkomst in de zaal. Ook wordt deze ruimte
vaak gebruikt als ontvangstruimte.
Hier is een bar aanwezig.

Onbeperkt koffie + thee + water

€5,00 p.p.

Vlaai

€3,75 p.p.
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Zaal
De zaal heeft een capaciteit van 600 personen inclusief het balkon maar is
eenvoudig af te schalen. Met een paar kleine ingrepen kan de zaal gezellig
gemaakt worden voor intiemere gezelschappen. Als het balkon niet gebruikt
wordt kunnen er 500 personen in onze zaal.
Zittend biedt de zaal plaats voor 200 personen, dit maakt de zaal geschikt voor
grotere bijeenkomsten, een personeel dag of training.
De zaal beschikt over een groot podium en een fantastisch licht en geluid
systeem!
Huur
Buffet
Drankarrangement

€1250,00
v.a.

€19,95 p.p.
€30,00 p.p.
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Oefenruimte + Studio
Nooit meer gedoe met een haperende kickdrum of een kreupele installatie…
Grenswerk verhuurt drie professioneel ingerichte oefenruimtes en een dj-ruimte.
Zeer geschikt voor bijvoorbeeld het ongestoord maken van geluidopnames voor
een e-learning training, één op één sessie of een workshop.
Onze oefenruimtes zijn compleet uitgerust met apparatuur.

Huur
Geluidstechnicus

€100,00
v.a.

€ 25,00 per uur
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Balkon
Het balkon kan apart gehuurd worden voor borrels of presentaties. Deze ruimte is
ook geschikt als extra ruimte bij een grote bijeenkomst in de zaal.
Een bar is aanwezig.
Huur

€200,00
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Combi–arrangementen
We leveren altijd maatwerk maar om een idee te krijgen wat de mogelijkheden
zijn… een aantal voorbeelden van onze arrangementen!

ONBEZORGD VERGADEREN? (vanaf €27,50 p.p.)
Onbeperkt koffie / thee / water, in de pauze een interactief stadsspel door de
binnenstad en als afsluiting een heerlijke lunch

IETS TE VIEREN? (vanaf €42,50 p.p.)
Tappils, fris en wijn en een verrassende borrelplank

PERSONEELSDAG? (vanaf €38,25 p.p.)
Koffie en thee met iets lekkers, een break met een actieve workshop en aan het
einde van de dag een uitgebreid buffet

TEAMBUILDING? (vanaf €49,50 p.p.)
Muziekbingo, 3 speciaalbiertjes en fingerfood
Van netwerkborrel tot nieuwjaarsfeest, een drankje en een snack, een dj of een
live-act? Alles kan!
Ons team is ervaren en heeft continu oog voor trends en vernieuwing. Door de
samenwerkingen met lokale creatieve ondernemers is ons aanbod groots en
divers. Check Nina & Sanka Events voor inspiratie!
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Quotes
Voor sfeer en gezelligheid ben je bij Grenswerk aan het goede adres. We
hebben een super leuk personeelsfeest gehad! Lekker eten, goede band en
een toffe dj.

		 Niki Duijf, The Jekkil + Hyde Company
Grenswerk levert maatwerk door flexibiliteit in aanbod en meedenken in
uitvoering / denken in mogelijkheden
Sfeervolle, inspirerende omgeving die helpt om uit de waan van de dag te
stappen / die helpt wat meer out of the box te denken / die zich goed leent
voor creatief denken.

		

Evelien Heinrich, Vie Curi Medisch Centrum

Een absolute aanbeveling voor een geslaagd bedrijfsfeest.
Vostermans Companies heeft in 2017 het 65-jarig bestaan gevierd in
Grenswerk. In een uitstekende samenwerking met Grenswerk hebben
wij een fantastisch feest kunnen geven voor 450 personen met een zeer
gevarieerd programma en uitstekende verzorging van eten, drinken
en vriendelijk / behulpzaam personeel. Grenswerk is een absolute
aanbeveling voor een geslaagd bedrijfsfeest.

		
		

Marc Frey, Facility Manager,
Vostermans Ventilation B.V.

																			

Meer informatie?
Neem gerust contact op met
Eva Peeters 					0610440846
Coördinator Verhuur & Events		
verhuur@grenswerk.nl

Poppodium Grenswerk
Peperstraat 10
5911 HA Venlo
www.grenswerk.nl/verhuur
tel: 077-3266530

