EVEN WEG VAN JE KANTOOR OF THUISKANTOOR? JE TEAM
AL EVEN NIET LIVE GEZIEN? OP ZOEK NAAR ENERGIE ÉN
INSPIRATIE? KOM EEN DAG(DEEL) MEETEN BIJ OPENHR.

ONZE LOCATIE LIGT OP EEN VOORMALIG LANDGOED IN ARNHEM.
MONUMENTEN, KUNST, ZELDZAME BOMEN & UITGESTREKTE GAZONS.
WANDELEN, PICKNICKEN, INSPIRATIE OPDOEN OF GEWOON LEKKER VAN
HET BOS GENIETEN. KAN ALLEMAAL!
Wij bieden een complete binnen-buiten-ervaring. Low-budget én corona-proof. Goede service én
altijd verzekerd van 100% aandacht omdat wij het kleinschalig aanbieden.
Reservering maken, informatie aanvragen of afspraak maken om te kijken? Dat kan! Mail naar
meetings@openhr.nl en je hoort snel van ons.
ENERGY BUSINESS PARK
Uniek kantorenpark binnen Nederland, op een voormalig
landgoed.
Je vind hier zeldzame bomen, prachtige gazons, monumentale
panden en kunst. We garanderen je dat je hier inspiratie &
energie op doet!
Op Arnhems Buiten zijn een aantal van de meest innovatieve
bedrijven van Nederland gevestigd, onder meer op het gebied
van energie, mobiliteit, ICT, creatieve industrie en life sciences &
health.

MEETINGS @OPENHR
Ruime & lichte ruimtes met luxe vergaderstoelen.
Versgemalen bonenkoffie, thee en een tap met vers water zit
bij de prijs in. Pennen & notitieblokken liggen voor je klaar én
natuurlijk hebben we goede Wi-Fi.
Reservering maken, informatie aanvragen of een afspraak
maken om te kijken?
Mail naar meetings@openhr.nl

BOARDROOM
• Royale lichte ruimte met luxe vergaderstoelen

BOSKAMER
• Lichte kleine ruimte met luxe vergaderstoelen

• Voor meetings, vergaderingen, MT’s

• Voor gesprekken, interviews & coaching

• Voor groepen van 5-10 personen

• Voor groepen van 2-4 personen

• Incl. koffie, thee, water, Wi-Fi, flip-over, notitieblokken

• Incl. koffie, thee, water, Wi-Fi, flip-over, notitieblokken

• Corona-proof voor 5 personen binnen

• Corona-proof voor 2 personen binnen

€ 75 een uur

€ 15 een uur

€ 150 dagdeel

€ 225 hele dag

€ 30 dagdeel

€ 45 hele dag

BOARDROOM

DE KELDER
• Voor opleidingen, trainingen & andere bijeenkomsten

BUITEN
Buiten vergaderen? Informeer naar de mogelijkheden!

• Voor groepen van 15-20 personen
• Incl. koffie, thee, water, Wi-Fi, flip-over, notitieblokken
• Corona-proof voor 10 personen

€ 100 dagdeel € 150 hele dag

Wandelen, picknicken, inspiratie opdoen of gewoon lekker van
het bos genieten. Kan allemaal!
Wij bieden een complete binnen-buiten-ervaring. Onze locatie
ligt op een voormalig landgoed. Monumenten, kunst, zeldzame
bomen & uitgestrekte gazons..

BOSKAMER

KELDER

BUITEN

CATERING
Ontbijtsessie, uitgebreide lunch of juist lekker afsluiten met een
drankje & hapje?
Dit bieden we allemaal op aanvraag. We werken samen met
een gerenommeerde cateraar hierin.

CORONA-PROOF
• Goede ventilatie, voldoende ruimte, mogelijkheid om naar
buiten te gaan, mogelijkheid om buiten te vergaderen.
• Ruimtes, oppervlakken en voorzieningen worden na elk
bezoek grondig schoongemaakt.
• Je huurt je eigen ruimte mét een eigen sanitair blok én een
eigen ingang.

BEREIKBAARHEID
• Onze locatie op Arnhems Buiten is goed bereikbaar vanaf de
A12, A15 én A50.
• Goede busverbinding (6 minuten) met Arnhem Centraal
Station.
• Gratis parkeergelegenheid & mogelijkheid tot elektrisch laden.

PRIJZEN, INFORMATIE & BOEKEN
Reservering maken, informatie aanvragen of een afspraak
maken om te kijken?
bel ons
app ons
reserveringen
info

& afspraken

026 36 50 300
06 28 88 10 37
reserveringen@openhr.nl
meetings@openhr.nl

Utrechtseweg 310 - B18
6812 AR Arnhem
026 365 03 00
meetings@openhr.nl
WWW.OPENHR.NL/MEETINGS

