
VERGADEREN
Ben je op zoek naar een centraal gelegen locatie 
om jouw (hybride) meeting, brainstormsessie of 
bijeenkomst te organiseren? Meetings van 2 tot 
12 personen bieden wij ieder een plek in onze 5 
moderne zalen. Maar je kunt ook de gehele locatie 
inclusief ruime lounge afhuren. Dan kan je bij ons 
terecht voor bijeenkomsten tot 40 personen. 
En vergaderen buiten de deur biedt zo zijn 
voordelen! Bekijk ons aanbod aan mogelijkheden 
en kies de ruimte en catering die bij jou past. Wil 
je het anders, ook geen probleem. Laat ons weten 
wat je verwachtingen zijn en wij gaan schakelen.

Daglicht 
Grote ramen zorgen voor 

heldere bijeenkomsten

MULTIFUNCTIONEEL
In Greenport Center Sevenum is iedere 
zaal ruim en funtioneel ingericht op het 
aantal personen. Met een eigen koelkastje 
gevuld met water, frisdranken én een eigen 
Nespresso apparaat hoef je eigenlijk de 
meeting room niet te verlaten. Alle ruimtes 
zijn voorzien van grote ramen waardoor 
direct daglicht is verzekerd, dat houdt de 
bijeenkomst helder! De meeting rooms 
komen allemaal uit op de centrale lounge 
waar je kunt ontspannen in de comfortabele 
banken of juist even de benen kunt strekken.

Welkom bij Greenport Center Sevenum
Nieuwsgierig? Maak een vrijblijvende afspraak

en bekijk de mogelijkheden

Moderne zalen
Heerlijke Nespressokoffie en 

comfortabele stoelen

MEETINGS   •  WERKPLEKKEN   •   BRAINSTORMEN



Beach vibes 
Geopend voor onze vergadergasten: 

ons nieuwe terras voor borrels en bbq’s

Greenport Center Sevenum
Eric de Rodeweg 3 

5975 WD Sevenum
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NEVER NOT EATING
Onze tip? Begin de ochtendvergadering met koffie/thee 
en wat lekkers; een energy-boost om de dag te starten 
kan je gerust aan ons overlaten. Maar ook de middagdip 
voorkom je door op tijd even de benen te strekken en op 
krachten te komen met een afternoon snack. Zo zorgen 
we ervoor dat de vergadering of bijeenkomst effectief 
blijft. Over de lunch hoef je je ook geen zorgen te 
maken; deze bestaat uit lekkere broodjes, een vers sapje 
en naar wens een gezonde salade. Buon appetito! 

The Lounge
Even de benen strekken of een 

werkplek reserveren

HOE TE BEREIKEN
Waar vind je ons? Op een steenworp afstand van Venray 
bij afslag A67/Sevenum. Binnen 3 minuten vanaf afrit 39 
rijd je ons (gratis!) parkeerterrein op. De hele 1e verdieping 
op de Eric de Rodeweg 3 is van ons. Dus geen andere 
bedrijvigheid maar alleen ons Greenport Center, als 
je aan komt rijden zie je ons vrijstaande pand al uit de 
verte staan. Wij bieden verder gratis wifi, kopieer- en 
printservice en de gastvrije service van onze meeting 
host(es). Hij of zij zorgt de hele dag voor een soepel 
verloop van jouw bijeenkomst. En zo hoort het, toch?

250 m2        40
oppervlakte   personen

40         3 min.
parkeerplaatsen  vanaf A67

5    1
ultranieuwe zalen              meetinghost

HEALTHY
CATERING

LET’S MEET!


