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INTRODUCTIE  
 
’t Spectrum is een prachtige, multifunctionele accommodatie, gelegen in de driehoek Den Bosch, 
Eindhoven en Veghel. Dit moderne, transparante gebouw in het hart van het bruisende Schijndel 
(Gemeente Meierijstad) biedt tal van faciliteiten voor de meest uiteenlopende evenementen. Naast 
de bewoners, organisaties die permanent gehuisvest zijn in het gebouw, is ’t Spectrum dé plek waar 
stichtingen, verenigingen, instellingen en bedrijven elkaar ontmoeten tijdens bijzondere festiviteiten 
en (zakelijke) bijeenkomsten. 
 
Voor iedere activiteit heeft ’t Spectrum een passende ruimte. Deze worden verderop in dit document 
toegelicht. ’t Spectrum biedt daarnaast een breed scala aan arrangementen om uw bijeenkomst verder 
vorm te geven, denk bijvoorbeeld aan een uitgebreid vergaderarrangement of horeca-arrangement 
waarbij u en uw gasten niets te kort komen.  

 
Daarnaast staan wij graag voor u klaar om u te adviseren over 
de mogelijkheden op het gebied van logistiek, sfeervolle 
aankleding, entertainment, audiovisuele ondersteuning en 
culinaire hoogstandjes waarbij u verwend wordt met 
Bourgondische lekkernijen zoals een smakelijk diner, een 
overheerlijke lunch en andere versnaperingen. De goede 
bereikbaarheid, uitstekende (gratis) parkeerfaciliteiten en 
kosteloos gebruik van Internet maken het plaatje compleet.  
 

Kortom: Wij zijn gespecialiseerd in de organisatie van tal van activiteiten. Daarbij staan kwaliteit, 
Brabantse gastvriendelijkheid, service en professionaliteit zeer hoog in het vaandel. We zoeken samen 
met u naar de juiste mix van ingrediënten om uw bijeenkomst te laten slagen, perfect te verzorgen en 
tot een onvergetelijke belevenis te maken! 

 
 

´Feestelijke receptie, concert, 

congres, theatervoorstelling, 

vergadering of zomaar voor een 

smakelijke kop koffie……in ´t 

Spectrum kan het allemaal!´ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZALEN 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN 
 
Zaalaanbod ’t Spectrum 
Voor iedere activiteit heeft ’t Spectrum een passende ruimte. Of u nu op zoek bent naar een 
vergaderzaal voor kleine gezelschappen, een ruimte voor beweeglessen, een evenementenzaal voor 
grote evenementen of een passende ruimte voor presentaties….’t Spectrum biedt van alles wat! De 
zalen hebben ieder hun eigen unieke kenmerken, waardoor er altijd een ruimte te vinden is die aan 
uw wensen voldoet. Op de volgende pagina’s treft u van al onze zalen een algemene beschrijving, de 
capaciteit en mogelijke zaalopstellingen en de tarieven per dagdeel aan. 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLEINCAFÉ 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

Als u aan de voorzijde van ‘t Spectrum de draaideur passeert 
komt u op het Pleincafé. Het Pleincafé vormt de entree en 
centrale ontmoetingsplek van het pand (in totaal zo’n 
400m2!). De ruimte is in basis voorzien van diverse zitplekken, 
een bar en balie, maar geldt ook als belangrijkste verkeersader 
die leidt naar de verschillende ruimtes in het gebouw. Het is 
de ideale plek voor het ontvangen van uw gasten, maar ook 
voor een smakelijke kop koffie, een lekkere lunch en een 
gezellige borrel aan de bar bent u hier aan het juiste adres (al 

dan niet in combinatie met een zaalreservering). En heeft u behoefte aan een flexibele werkplek, dan 
is het Pleincafé ook een prima plek om neer te strijken. Het Pleincafé fungeerde voorheen als 
evenementenzaal. De Podiumzaal heeft deze rol per oktober 2018 overgenomen. Het Pleincafé dient 
vandaag de dag tevens als Foyer ten behoeve van voorstellingen in de Podiumzaal. Uw gasten kunnen 
voor aanvang, na afloop en tijdens een eventuele pauze gebruik maken van de faciliteiten op het 
Pleincafé voor het nuttigen van consumpties en andere smakelijke horeca arrangementen.  
 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PODIUMZAAL 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

De Podiumzaal (met een totale oppervlakte van 
345m2!) is vanwege zijn uitstraling, technische 
hoogstandjes op het gebied van licht, geluid en 
projectie (waaronder een heuse filmprojector en 
filmdoek), volledig ingerichte kleedkamers (met 
schmink-, douche- en toiletvoorzieningen) en 
indrukwekkende tribune (voorzien van 242 
kwalitatief hoogstaande theaterstoelen) 
uitermate geschikt voor het faciliteren van onder 

andere musicals, theatervoorstellingen, concerten, presentaties, lezingen en filmvertoningen. De zaal 
kent een vlakke vloer toneel met een speelvlak van 144m2 (14,40m breed x 10m diep). Het speelvlak 
wordt gemarkeerd met toneeldoeken, waarachter zich aan weerszijden van het speelvlak een zijtoneel 
en een achtertoneel (in basis 6 meter diep) bevindt. De raampartij, die zorgt voor een natuurlijke 
lichtinval, kan tevens verduisterd worden. Daarnaast voorziet ’t Spectrum onder andere in mobiele 
horecafaciliteiten, een vinyl dansvloer en podiumdelen om de zaal, indien gewenst, mee in te richten. 
 
Ook voor evenementen waarbij geen tribune gewenst is, biedt de Podiumzaal uitstekende 
mogelijkheden. Door het inschuiven van de eerste vier rijen van de tribune (en indien gewenst het 
opknopen van de toneeldoeken) ontstaat één grote multifunctionele ruimte die voor diverse 
doeleinden ingezet kan worden. Ook voor evenementen waarbij het gebruik van zowel de tribune als 
de vlakke vloer gewenst is, zijn diverse mogelijkheden. De Podiumzaal, die ook voor mindervaliden 
goed toegankelijk is, is te vinden op de begane grond nabij het Pleincafé, de foyer waar gasten voor 
aanvang, na afloop en tijdens een eventuele pauze terecht kunnen voor het nuttigen van consumpties 
en smakelijke horeca arrangementen. 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. Bij het berekenen van de capaciteit van de Podiumzaal is de nis niet 
meegerekend. Deze kan indien gewenst voorzien worden van mobiele horecafaciliteiten of, afhankelijk 
van de opstelling, extra meubilair (houd dan wel rekening met slechtere zichtlijnen). 
 

OPSTELLING CAPACITEIT TRIBUNE CAPACITEIT VLAKKE VLOER  TOTAAL 

Bierfest N.v.t. 250 250 

Bierfest uitgebreid N.v.t. 300 300 

Cabaret N.v.t. 180 180 

Carré N.v.t. 75 75 

Open Podium N.v.t. 250 250 

Receptie N.v.t. 400 400 

Schoolklas N.v.t. 108 108 

Theater excl. tribune – incl. vloer N.v.t. 350 350 

Theater incl. tribune (volledig) – excl. vloer 242 N.v.t. 242 

Theater incl. tribune (ingeschoven) – incl. vloer 116 350 466 

Theater incl. tribune (volledig) – incl. vloer 242 300 542 

U-vorm (enkele ring) N.v.t. 60 60 

U-vorm (dubbele ring) N.v.t. 110 110 

 

TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn exclusief 9% BTW. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Podiumzaal (t.b.v. uitvoeringen) € 525,00 € 750,00 

Podiumzaal (t.b.v. repetities) € 250,00 € 375,00 

 
 Huur Kleine foyer/garderobe is inclusief bij huur van de Podiumzaal. 
 Opslagruimte is in beperkte mate beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden. 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KLEINE FOYER 
 

BESCHRIJVING ZAAL 
De Podiumzaal wordt vergezeld door een 3-tal nabijgelegen 

flexibel inzetbare ruimtes, waarvan de Kleine Foyer er één is. 

De Kleine Foyer fungeert als de doorloop naar de Podiumzaal. 

De ruimte is voorzien van grote ramen met natuurlijke lichtinval 

en wordt standaard van garderobefaciliteiten voorzien (in basis 

onbewaakt en kosteloos, indien anders overeengekomen). 

Indien de Podiumzaal niet in gebruik is, kan de Kleine foyer 

voorzien worden van meubilair en uitstekend fungeren als vergaderzaal voor kleinere gezelschappen, 

al dan niet in combinatie met audiovisuele faciliteiten. De ruimte heeft een rechthoekige vorm en een 

oppervlakte van 72 m2 (+/- 13 x 5,5  meter). 

 

CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Carré 24 

Kring van stoelen 30 

Schoolklas 30 

Theater  40 

U-vorm (enkele ring) 20 

U-vorm (dubbele ring) 32 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn exclusief 9% BTW. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Kleine foyer/garderobe € 60,00 € 130,00 

 
 Huur Kleine foyer/garderobe is inclusief bij huur van de Podiumzaal. 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MULTIFUNCTIONELE ZAAL (BEGANE GROND) 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

De Podiumzaal wordt vergezeld door een 3-tal nabijgelegen flexibel 
inzetbare ruimtes, waarvan de Multifunctionele zaal (begane grond) 
er één is. In de ‘podium-vleugel’ bevindt zich deze sfeervolle multi-
inzetbare zaal met directe verbinding naar het Pleincafé en de Kleine 
Foyer. De ruimte heeft een rechthoekige vorm en heeft een 
oppervlakte van 140 m2 (+/- 14,5 x 9,5  meter). De zaal is ideaal 
geschikt voor bijvoorbeeld een lezing, presentatie, vergadering, 
informatiebijeenkomst of workshop. De ruimte is voorzien van een 

grote raampartij met natuurlijke lichtinval en standaard voorzien van meubilair in terrasopstelling. 
Naast de terrasopstelling staan achterin de ruimte ook nog eens twee grote, luxe uitgevoerde U-
vormige bankpartijen die gebruikt kunnen worden voor uw bijeenkomst en plaats bieden aan wel 20 
personen, waarmee de totale capaciteit uitkomt op 65 personen. Ook in deze ruimte kunnen 
audiovisuele middelen gefaciliteerd worden.  
 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Terrasopstelling (+ banken in U-vorm) 45 (+ 20) 

U-vorm (+banken in U-vorm) 30 (+ 20) 

Carré (+banken in U-vorm) 35 (+ 20) 

 

TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn exclusief 9% BTW. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Multifunctionele ruimte (begane grond) € 75,00 € 175,00 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MULTIFUNCTIONELE ZAAL (EERSTE VERDIEPING) 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

De Podiumzaal wordt vergezeld door een 3-tal nabijgelegen flexibel 
inzetbare ruimtes, waarvan de Multifunctionele zaal (eerste verdieping) 
er één is. De ruimte heeft een rechthoekige vorm en een oppervlakte van 
80 m2 (+/- 13 x 6  meter). De zaal is ideaal geschikt voor bijvoorbeeld een 
lezing, presentatie, vergadering, informatiebijeenkomst of workshop 
voor wat kleinere groepen. De ruimte is voorzien van een raam wat zorgt 
voor natuurlijke lichtinval en kan voorzien worden van meubilair wat in 

diverse opstellingen kan worden klaargezet, al dan niet in combinatie met audiovisuele faciliteiten. In 
de toekomst wordt de ruimte mogelijk nog voorzien van een vaste bar. 
 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Carré 22 

U-vorm (enkele ring) 18 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn exclusief 9% BTW. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Multifunctionele ruimte (eerste verdieping) € 60,00 € 130,00 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BLAUWE ZAAL 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

Grenzend aan het Pleincafé, de centrale ontmoetingshal 
van ‘t Spectrum, ligt de Blauwe zaal. Deze sfeervolle kleine 
theaterzaal biedt een intieme setting voor bijeenkomsten, 
voorstellingen en presentaties. Door de flexibele 
indelingsmogelijkheden is de ruimte ook uitstekend te 
gebruiken voor trainingen, cursussen, vergaderingen en 
bewegingslessen. De zaal is voorzien van professionele 
apparatuur (licht- en geluidsinstallatie en 

projectieapparatuur), theatergordijnen, een houten vloer en vlakke vloer podium. Kortom; voldoende 
mogelijkheden om van uw bijeenkomst een onvergetelijke en inspirerende belevenis te maken. De 
ruimte is op alle denkbare manieren in te richten. De ruimte heeft een rechthoekige vorm, is zo’n 8 
meter hoog en heeft een oppervlakte van 200m2 (+/- 20 x 10 meter). 
 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Cabaret 60 

Carré 50 

Schoolklas 40 

Theater  150 

U-vorm (enkele ring) 40 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn niet BTW belast. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Blauwe zaal € 105,00 € 273,00 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RODE EN WITTE ZAAL 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

Op de begane grond, grenzend aan het Pleincafé, vindt u de 
(identieke) Rode en Witte zaal. De zalen zijn beiden voorzien 
van een groot raam met veel daglicht (tevens te verduisteren) 
en zijn op alle denkbare manieren in te richten. Door de 
flexibele indelingsmogelijkheden zijn de ruimtes geschikt 
voor trainingen, cursussen, vergaderingen, maar ook 
bruikbaar voor het geven van bijvoorbeeld bewegingslessen. 
De ruimtes hebben elk een rechthoekige vorm en een 
oppervlakte van 90m2 (+/- 11 x 8 meter). Het voordeel van de 

zalen, is dat ze voorzien van flexibele wanden. Dat betekent dat de Rode en Witte zaal samen te voegen 
zijn, zodat één grote ruimte ontstaat. De Witte zaal is standaard voorzien van projectieapparatuur, 
maar ook in de Rode zaal kunnen dergelijke (portable) audiovisuele middelen gefaciliteerd worden. 
 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Cabaret 30 

Carré 30 

Schoolklas 24 

Theater  50 

U-vorm (enkele ring) 24 

 
 Als de zalen samengevoegd worden, ligt de capaciteit hoger. 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn niet BTW belast. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Rode of Witte zaal € 39,00 € 102,00 

 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GROENE ZAAL 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

De Groene zaal is te vinden op de eerste verdieping (te 
bereiken met trap of lift) en uitermate geschikt voor 
vergaderingen en bijeenkomsten van kleinere gezelschappen. 
De zaal is voorzien van vast meubilair, een groot raam met veel 
daglicht (tevens te verduisteren) en is geschikt voor maximaal 
16 personen. De ruimte heeft een vierkante vorm en een 
oppervlakte van 33m2 (+/- 6 x 5,5 meter).  
 

 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Carré 16 

U-vorm (enkele ring) 12 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn niet BTW belast. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Groene zaal € 25,00 € 65,00 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAARSE ZAAL 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

De Paarse zaal is te vinden op de eerste verdieping (te 
bereiken met trap of lift) en uitermate geschikt voor 
vergaderingen en bijeenkomsten van kleinere gezelschappen. De 
zaal is voorzien van vast meubilair (bestaande uit een grote ovale 
vergadertafel met stoelen), een groot raam met veel daglicht 
(tevens te verduisteren), een vast 43inch tv-scherm ten 
behoeven van projectie (apart te huur) en is geschikt voor 
maximaal 10 personen. De ruimte heeft een rechthoekige vorm 

en een oppervlakte van 21m2 (+/- 6 x 3,5 meter). 
 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Ovale vergadertafel 10 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn niet BTW belast. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Paarse zaal € 25,00 € 65,00 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROZE ZAAL 
 
BESCHRIJVING ZAAL 

De Roze zaal is te vinden op de eerste verdieping (te 
bereiken met trap of lift) en uitermate geschikt voor 
vergaderingen en bijeenkomsten van kleinere gezelschappen. De 
zaal is voorzien van vast meubilair, een groot raam met veel 
daglicht (tevens te verduisteren), een keukenblok met kraan en is 
geschikt voor maximaal 18 personen. De ruimte heeft 
een rechthoekige vorm en een oppervlakte van 50m2 (+/- 9 x 5,5 
meter). 

 
CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
Voor de veiligheid en het comfort van onze gasten hanteren wij een maximaal aantal gasten per 
zaalopstelling. U wordt verwezen naar de bijlage voor een visuele weergave van en uitleg over de 
verschillende zaalopstellingen. 
 

OPSTELLING CAPACITEIT 

Carré 22 

U-vorm (enkele ring) 18 

 
TARIEVEN PER DAGDEEL 
Tarieven gelden van maandag t/m vrijdag en zijn niet BTW belast. Weekendtarieven zijn op aanvraag. 
Een dagdeel beslaat 6 aaneengesloten uren. Een dagdeel in de avond wordt gerekend vanaf 18:00 uur 
tot einde voorstelling/sluitingstijd. 
 

ZAAL CULTUREEL TARIEF COMMERCIEEL TARIEF 

Groene zaal €30,00 € 78,00 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
TECHNISCHE 

FACILITEITEN 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE FACILITEITEN 
 
ALGEMEEN 
’t Spectrum beschikt over kwalitatief hoogstaande technische apparatuur en materialen. Wij werken 
daarnaast samen met professionele leveranciers voor de inhuur van overige technische middelen en 
materialen zoals verlichting, audiovisuele ondersteuning en sfeervolle aankleding. Techniek of 
materialen die niet genoemd staan in onderstaand schema zijn op aanvraag. 
 

FACILITEITEN PER ZAAL 
Tarieven gelden per bijeenkomst en zijn inclusief 21% BTW. 
 

Zaal Product Tarief 

   

Podiumzaal * Beamer en projectiescherm Op aanvraag 

 Filmprojector Op aanvraag 

 Geluidsinstallatie incl. 1 (spreek)microfoon Op aanvraag 

 Extra microfoon Op aanvraag 

 Dansvloer Op aanvraag 

 Lichtinstallatie Op aanvraag 

 Rookmachine Op aanvraag 

   

Blauwe zaal Beamer en projectiescherm € 50,00 

 Geluidsinstallatie incl. microfoon € 60,00 

   

Witte zaal Beamer en projectiescherm € 25,00 

 Geluidsinstallatie incl. microfoon € 60,00 

   

Paarse zaal 43 inch televisiescherm € 25,00 

   

Algemeen Beamer en projectiescherm (portable) € 25,00 

 65 inch televisiescherm (portable) € 25,00 

 Geluidsinstallatie incl. 1 microfoon (portable) € 60,00 

 Extra microfoon (m.u.v. Podiumzaal) € 10,00 

 Headset € 60,50 

 Laptop € 25,00 

 Flipover/whiteboard € 10,00 

 Podiumdelen € 121,00 (vanaf prijs) 

 
 Let op: Producten van deze zaal zijn veelal exclusief verplichte afname van een technicus. 
 De uitgebreide technische specificaties van de Podiumzaal m.b.t. licht, geluid en stoffering zijn beschikbaar en 

kunnen op verzoek naar u worden verstuurd. 

 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

HORECA 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HORECA 
 
ALGEMEEN 
’t Spectrum biedt een breed scala aan arrangementen om uw bijeenkomst verder vorm te geven, denk 
bijvoorbeeld aan een uitgebreid vergaderarrangement of horeca-arrangement waarbij u en uw gasten 
niets te kort komen. Wij verwennen u met bourgondische lekkernijen zoals een smakelijk diner, een 
overheerlijke lunch en andere versnaperingen. Waar nodig werken wij samen met lokale 
horecaleveranciers voor het verzorgen van culinaire hoogstandjes. Hieronder worden enkele 
producten verder uitgelicht. Ook verwijzen wij u graag naar onze menukaart voor een volledig 
overzicht (te vinden op het Pleincafé). Staat uw keuze er niet bij? Wij kijken graag samen met u naar 
de mogelijkheden! Speciale (dieet/allergie)wensen? Dan horen wij dat graag! (Alle genoemde horeca-
prijzen zijn inclusief BTW). 
 

LUNCH 
 

DE LUNCHPLANK | € 11,50 p.p. | Vanaf 2 personen 
 

Met ‘De Lunchplank’ is het maximaal genieten! De lunch wordt aan uw tafel 
geserveerd op houten planken (bij grote groepen vanuit een buffet), waarbij een 
variatie aan smakelijke lekkernijen wordt gepresenteerd. Ambachtelijk brood, 
verfrissende zuivel, huisgemaakte soep, vers fruit, rijk gevulde salade, zoete 
desserts, warme gerechten……dat kan van alles zijn. De inhoud van ‘De 
Lunchplank’ wisselt namelijk dagelijks, maar is altijd verrassend, lekker, 
betaalbaar, gevarieerd, afgestemd op het type gast en waar mogelijk in 
samenwerking met leveranciers van Schijndelse bodem. De planken worden 
standaard vergezeld door een fles sap en een fles melk.  

 
‘De Lunchplank’ is de ideale manier om samen met je tafelgenoten te delen en te proeven van een palet aan 
lekkernijen. Gegarandeerd een lunch van de bovenste plank! De lunch wordt gepresenteerd op het Pleincafé 
of (op aanvraag) in de vergaderzaal. Indien gewenst is de plank ook te bestellen als Maaltijdplank, waarbij 
gerechten zijn aangepast aan het tijdstip van de dag. 

 
BORREL 
 

DE BORRELPLANK | € 11,50 p.p. | Vanaf 2 personen  
 
Een plank boordevol hartige warme en koude snacks voor de lekkere trek om te delen met het hele gezelschap. 
De inhoud van ‘De Borrelplank’ wisselt dagelijks, maar is altijd verrassend, lekker, betaalbaar, gevarieerd, 
afgestemd op het type gast en waar mogelijk in samenwerking met leveranciers van Schijndelse bodem. 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTEN 
 

8-UURS VERGADERARRANGEMENT | € 21,50 p.p.  
 
Een compleet verzorgde bijeenkomst zonder ergens naar om te hoeven kijken? Dan is het 8-uurs 
vergaderarrangement de beste keus! Dit arrangement is inclusief: 

• Onbeperkt koffie/thee/water gedurende de bijeenkomst; 

• Een mix van zoete lekkernijen in de loop van de ochtend; 

• De Lunchplank; 

• Notitieblokken en pennen; 

• Onbeperkt gebruik van draadloos Internet; 

• Technische ondersteuning indien gewenst. 

 
 
 
 

KOFFIE/THEE ARRANGEMENTEN  
 
Onze koffie/thee arrangementen met diverse zoete lekkernijen zijn ideaal om uw bijeenkomst mee te starten. 
 
Kop koffie/thee met cake   € 2,70 per persoon 
Kop koffie/thee met mix van cake/koek        € 2,70 per persoon 
Kop koffie/thee met soesjes  € 2,70 per persoon 
Kop koffie/thee met diverse luxe bonbons € 3,20 per persoon 
Kop koffie/thee met petit four  € 3,70 per persoon 
Kop koffie/thee met petit four met logo € 4,20 per persoon 
Kop koffie/thee met vlaai   € 4,20 per persoon 
Kop koffie/thee met chocoladebol  € 4,70 per persoon 
Kop koffie/thee met luxe gebak  € 4,70 per persoon 
 

• Koffie/thee zijn tevens per kan te bestellen (€ 15,00 per kan koffie, € 12,00 per kan thee) 

/allergie)wensen? Laat het ons weten en wij verzorgen een plank op maat! 
 
 

 
 

 

 

Breid het 8-uurs vergaderarrangement uit met een borrelplank, snack of borrel na afloop. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OVERIGE DIENSTEN 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OVERIGE DIENSTEN 
 
ALGEMEEN 
’t Spectrum heeft optimale service en professionele dienstverlening hoog in het vaandel staan. 
Hieronder worden enkele van onze aanvullende diensten beschreven die bij kunnen dragen om deze 
service en dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. 
 
PERSONEEL 
’t Spectrum voorziet standaard in personeel voor het faciliteren van een onbezorgde bijeenkomst. 
Denk aan een persoon die vanuit ’t Spectrum fungeert als aanspreekpunt tijdens uw bijeenkomst (wie 
dat is verschilt per dag), een huismeester voor het klaarzetten van de zaal en uiteraard personeel voor 
de verzorging van het horeca-arrangement. Indien gewenst kan extra personeel ingehuurd worden. 
Denk hierbij aan een technicus, gastheer/gastvrouw en garderobemedewerkers. Hiervoor werken wij 
samen met professionele collega’s uit het werkveld. Overig personeel is op aanvraag. Alle genoemde 
prijzen zijn inclusief BTW. 
 

Personeel Tarief per uur 

Gastheer/gastvrouw € 42,50 

Technicus € 54,45 

Medewerker garderobe € 42,50 

 
TICKETVERKOOP 
’t Spectrum denkt graag met u mee over de ticketverkoop van uw evenement. Op dit moment beschikt 
‘t Spectrum (nog) niet over een eigen ticketverkoopsysteem, maar wel zijn er diverse andere 
mogelijkheden om uw ticketverkoop te faciliteren. Neem contact op voor meer informatie. 
 
EVENEMENTENORGANISATIE 
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van evenementenorganisatie, weten wij als geen ander 
wat nodig om uw bijeenkomst tot een succes te maken. Denk aan planning, logistiek, entertainment, 
audiovisuele ondersteuning, aankleding en techniek. Wij delen deze expertise graag met u! 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
BIJLAGEN 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VISUELE WEERGAVE EN UITLEG ZAALOPSTELLINGEN 
 

Onderstaand treft u een visuele weergave van en uitleg over de verschillende zaalopstellingen aan. De 
opstellingen zijn in de meeste zalen te realiseren. Indien de zaalopstelling enkel van toepassing is op de 
Podiumzaal, dan wordt dit apart vermeld. 
 
BIERFEST 

Deze zaalopstelling is enkel van toepassing op de Podiumzaal. De opstelling bestaat 
uit lage tafels van 13 personen per tafelblok (2 tafels) met loopruimte rondom alle 
tafelblokken. Bij de maximale capaciteit wordt uitgegaan van 5 blokken in de breedte 
en 4 blokken in de lengte. Er valt 1 blok á 13 personen weg i.v.m. de entree. De 
aantallen zijn zo berekend, dat rekening is gehouden met de mogelijkheid om een 
podium van 4 meter diep te plaatsen. De theaterdoeken worden aan weerszijden 
opgeknoopt. De tribune in de zaal wordt in deze zaalopstelling niet gebruikt. 

 
BIERFEST UITGEBREID 

Deze zaalopstelling is enkel van toepassing op de Podiumzaal. Bij deze uitbreiding op 
de standaard bierfest opstelling worden de tafels aan elkaar geschoven zodat in de 
lengte één lange rij ontstaat (houd hierbij rekening met extra kosten voor inhuur 
meubilair). De aantallen zijn zo berekend, dat rekening is gehouden met de 
mogelijkheid om een podium van 4 meter diep te plaatsen. De tribune in de zaal wordt 
in deze zaalopstelling niet gebruikt. 

 
CABARET 

Bij een cabaretopstelling staan tafels in rijen opgesteld, met aan iedere tafel 5 stoelen 
en voldoende loopruimte tussen de tafels. De gasten zitten in richting van de spreker. 
Indien de zaalopstelling betrekking heeft op de Podiumzaal, dan zijn de aantallen zo 
berekend, dat rekening is gehouden met de mogelijkheid om een podium van 4 meter 
diep te plaatsen. Bij de maximale capaciteit in de Podiumzaal wordt uitgegaan van 4  

  blokken in de breedte en 9 in de lengte. De tribune in de zaal wordt in deze    
  zaalopstelling niet gebruikt. 

 
CARRÉ 

Bij een carréopstelling staan de tafels en stoelen in een vierkant opgesteld, zodat alle 
deelnemers elkaar aan kunnen kijken en er voldoende werkruimte is. Indien de 
zaalopstelling betrekking heeft op de Podiumzaal, dan wordt de tribune in de zaal niet 
gebruikt. 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KRING VAN STOELEN 
De naam spreekt voor zich. De zaal wordt ingericht met een kring van stoelen. Er zijn 
geen tafels aanwezig, waardoor er een informele setting ontstaat. Deelnemers 
kunnen elkaar aankijken en er is voldoende bewegingsruimte in de kring. 
 

 

OPEN PODIUM 

Een Open Podium opstelling bestaat uit enkele lage zitjes met achterin statafels. 
Deze setting is geschikt om in een informele, rustige setting te luisteren naar een 
(muzikaal) optreden. Indien de zaalopstelling betrekking heeft op de Podiumzaal, 
dan zijn de aantallen zo berekend, dat rekening is gehouden met de mogelijkheid om 
een podium van 4 meter diep te plaatsen. De tribune in de zaal wordt in deze 
zaalopstelling niet gebruikt. 
 

RECEPTIE 
Een receptieopstelling bestaat uit een zaal vol statafels en een enkel laag zitje. Indien 
de zaalopstelling betrekking heeft op de Podiumzaal, dan zijn de aantallen zo 
berekend, dat rekening is gehouden met de mogelijkheid om een podium van 4 
meter diep te plaatsen. De tribune in de zaal wordt in deze zaalopstelling niet 
gebruikt. 
 
 

 
SCHOOLKLAS 

Bij een schoolklas opstelling staan tafels in rijen opgesteld, met aan iedere tafel 3 
stoelen en voldoende loopruimte tussen de tafels. De gasten zitten in richting van de 
spreker. Indien de zaalopstelling betrekking heeft op de Podiumzaal, dan zijn de 
aantallen zo berekend, dat rekening is gehouden met de mogelijkheid om een 
podium van 4 meter diep te plaatsen. Bij de maximale capaciteit in de Podiumzaal 
wordt uitgegaan van 4 blokken in de breedte en 9 in de lengte. De tribune in de zaal  
wordt in deze zaalopstelling niet gebruikt. 
 

TERRASOPSTELLING 
Bij een terrasopstelling staan de tafels los van elkaar verdeeld over de ruimte. Iedere 
tafel is voorzien van ongeveer 4 stoelen per tafel. De gasten kunnen hun stoel in de 
richting van de spreker draaien, maar ook is er gelegenheid om in kleinere groepjes 
te werken. 
  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

THEATER 
Bij een theateropstelling staan stoelen in rijen achter elkaar opgesteld met één groot      
gangpad in het midden. In deze opstelling worden geen tafels gebruikt. Een  
theateropstelling is ideaal als er grote groepen mensen komen luisteren naar een  
lezing of presentatie. 

 
THEATER EXCL. TRIBUNE – INCL. VLOER 

Deze zaalopstelling is enkel van toepassing op de Podiumzaal. Hierbij wordt géén 
gebruik gemaakt van de tribune (voor de maximale capaciteit wordt deze 
ingeschoven), maar wordt de vlakke vloer volledig benut met stoelen in 
theateropstelling (18 stoelen in de breedte en 20 in de lengte incl. gangpad). De 
aantallen zijn zo berekend, dat rekening is gehouden met de  mogelijkheid om een 
podium van 4 meter diep te plaatsen. Voor iedere meter podiumdiepte extra gaat 
er 1 rij á 18 stoelen van de totale capaciteit af. Voor iedere meter podiumdiepte 
minder gaat er 1 rij á 18 stoelen van de totale capaciteit bij (met een maximum van 
2 extra rijen). 

 
THEATER INCL. TRIBUNE (VOLLEDIG) – EXCL. VLOER 

Deze zaalopstelling is enkel van toepassing op de Podiumzaal. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de volledige tribune (242 stoelen, waarvan 8 plaatsen op de eerste rij 
voor rolstoelgebruikers). De vlakke vloer wordt alleen gebruikt voor de presentatie 
of voorstelling (en dus niet voor extra zitplaatsen). 
 

 
THEATER INCL. TRIBUNE (INGESCHOVEN) – INCL. VLOER 

Deze zaalopstelling is enkel van toepassing op de Podiumzaal. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van één deel van de tribune, omdat deze deels wordt ingeschoven. De 116 
stoelen die beschikbaar blijven op de tribune, zijn enkel te bereiken via de bovenzijde 
van de tribune trap (en dus niet vanuit de zaal). De vlakke vloer wordt voorzien van  
stoelen in theateropstelling (18 stoelen in de breedte en 20 in de lengte incl. 
gangpad). De aantallen zijn zo berekend, dat rekening is gehouden met de  
mogelijkheid om een podium van 4 meter diep te plaatsen. Voor iedere meter 
podiumdiepte extra gaat er 1 rij á 18 stoelen van de totale capaciteit af. Voor iedere 
meter podiumdiepte minder gaat er 1 rij á 18 stoelen van de totale capaciteit bij (met 
een maximum van 2 extra rijen). 
 

THEATER INCL. TRIBUNE (VOLLEDIG) – INCL. VLOER 
Deze zaalopstelling is enkel van toepassing op de Podiumzaal. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de volledige tribune (242 stoelen, waarvan 8 plaatsen op de eerste rij 
voor rolstoelgebruikers). De vlakke vloer wordt voorzien van  stoelen in 
theateropstelling (18 stoelen in de breedte en 17 in de lengte incl. gangpad). De 
aantallen zijn zo berekend, dat rekening is gehouden met de  mogelijkheid om een 
podium van 4 meter diep te plaatsen. Voor iedere meter podiumdiepte extra gaat er 
1 rij á 18 stoelen van de totale capaciteit af. Voor iedere meter podiumdiepte minder 
gaat er 1 rij á 18 stoelen van de totale capaciteit bij (met een maximum van 2 extra 
rijen). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

U-VORM (ENKELE RING) 
Bij een u-vorm (enkel ring) staan de tafels en stoelen letterlijk in een ‘U’ opgesteld. 
Deze opstelling is ideaal voor een vergadering met presentatie, maar is er ook 
voldoende werkruimte door de aanwezigheid van de tafels. Indien de zaalopstelling 
betrekking heeft op de Podiumzaal, dan zijn de aantallen zo berekend, dat rekening 
is gehouden met de mogelijkheid om een podium van 4 meter diep te plaatsen.  
 

 
U-VORM (DUBBELE RING) 

Bij een u-vorm (dubbele ring) staan de tafels en stoelen letterlijk in een ‘U’ opgesteld, 
met extra stoelen in de binnenring. Deze opstelling is ideaal voor een vergadering 
met presentatie, maar is er ook voldoende werkruimte door de aanwezigheid van de 
tafels. Indien de zaalopstelling betrekking heeft op de Podiumzaal, dan zijn de 
aantallen zo berekend, dat rekening is gehouden met de mogelijkheid om een 
podium van 4 meter diep te plaatsen. 

 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAALHUUR 
 
RESERVERING 
Bij zaalhuur zijn inbegrepen: schoonmaak, klimaatbeheersing, standaard lichtvoorziening en gebruik van 
aanwezige meubilair. Overige faciliteiten worden opgenomen in de kostenbegroting. Een optie op een 
zaalreservering blijft twee weken na de offertedatum geldig (mits afwijkend). Wij verzoeken u vriendelijk met 
ons contact op te nemen indien u een optie wilt verlengen of bevestigen. Indien dit niet gebeurt, behouden wij 
ons het recht voor uw optie te laten vervallen. De reservering kan telefonisch of per e-mail worden gemaakt. Pas 
na ontvangst van de getekende overeenkomst of een akkoord per e-mail is de reservering definitief gereserveerd. 
Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door ‘t Spectrum schriftelijk worden 
bevestigd.  

 
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit, deze aan te passen 
of het aantal gasten te wijzigen. Wijzigingen kunnen een prijsaanpassing tot gevolg hebben. De aantallen 
omschreven in het voorstel dienen als uitgangspunt. Indien de deadline verstreken is en het aantal deelnemers 
lager uitvalt dan opgegeven, zijn wij helaas genoodzaakt minimaal het opgegeven aantal in rekening te brengen. 
Dit in verband met voorbereidingen en bestellingen. 

 
Annuleren kan enkel schriftelijk tot vijf werkdagen voor aanvang van de activiteit, zonder dat hier kosten aan 
verbonden zijn. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de activiteit, wordt 50% van het reserveringsbedrag 
in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit, wordt 100% van het 
reserveringsbedrag in rekening gebracht. Bij externe inhuur gelden de annuleringsvoorwaarden van de 
leverancier en zijn eventuele annuleringskosten voor de opdrachtgever. ’t Spectrum behoudt zich het recht een 
zaalreservering te wijzigen. Uiteraard gebeurt dit te allen tijde in overleg met de opdrachtgever. 
 
Indien tijdens de uitvoering door de opdrachtgever gevraagd wordt naar extra faciliteiten buiten de offerte om, 
dan worden deze op nacalculatie doorberekend. Denk daarbij aan extra (technische) manuren, technische 
faciliteiten en/of horecaverzorging.  

 
BETALINGSVOORWAARDEN 
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen 
en eventuele kortingen zijn onder voorbehoud. Huurprijswijzigingen worden gerelateerd aan de kerncijfers van 
het CBS en per jaar doorgevoerd. Horeca prijswijzigingen zijn leveranciers afhankelijk. 
 
UVH 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Het 
meebrengen van etenswaren, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan (mits anders overeengekomen). 
 
OVERIGE VOORWAARDEN 
Om het al onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken, vragen wij u de huis- en gedragsregels in acht te nemen. 
Deze zin te vinden op de website. In het kader van ons veiligheidsbeleid bent u verplicht ons te informeren over 
de aard, de omvang en de inhoud van uw activiteiten. Sommige activiteiten worden door ons als risicovol 
aangemerkt. Het is aan ons ter beoordeling of wij het afsluiten van extra verzekeringen hiervoor verplicht stellen. 
 
Voor het entertainment hanteren wij de algemene Vecta-leveringsvoorwaarden. Aanvullend op deze 
voorwaarden bent u, in geval van annulering, te allen tijde verplicht tot betaling van het volledige bedrag van de 
annulering. Op verzoek sturen we u deze leveringsvoorwaarden toe. Het maken van film-, video- en audio-
opnamen is in verband met auteursrechten niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld. 
 
 

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Meer informatie leest u in ons 
Privacybeleid (te vinden op onze website). Het voorstel is onder voorbehoud van typfouten. 

https://www.spectrumschijndel.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacybeleid-t-Spectrum-25-05-2018-1.pdf

