


Catering
Begin de dag 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 te tijd even de benen te 
strekken en op krachten te 
komen met een afternoon
snack. Ook over de lunch hoef 
je je geen zorgen te maken, 
deze bestaat uit lekker belegde 
open sandwiches, een gezonde 
en goed gevulde salade en altijd 
een vers sapje.

Meeting Host 
Rustig gelegen op de 1e

verdieping met grote ramen 
voor een vrij zicht. Dat is wat 
vergaderen bij Greenport 
Center Sevenum zo uniek 
maakt. Hadden we het al gehad 
over onze gastvrije Meeting 
Host? Die helpt je op locatie de 
dag door met lekkere 
versnaperingen. Uiteraard 
worden al je vragen 
beantwoord gedurende de dag 
voor een soepel verloop van 
jouw bijeenkomst. En zo hoort 
het, toch?

Meetings
Fijn dat je ons gevonden hebt! 
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!

Essentials
Ingericht met modern meubilair 
en comfortabele business 
stoelen, voldoen de 5 meeting 
rooms van Greenport Center 
Sevenum vast en zeker aan al je 
eisen. Compleet met eigen 
Nespresso apparaat en een 
koelkastje voor frisse drankjes. 
Veel direct daglicht in een open 
en overzichtelijk vergader-
centrum waarbij je alles bij de 
hand hebt. En door de grote, 
hoge ramen houden we het 
lekker licht en luchtig. 



Greenport Center Sevenum biedt 5 sfeervolle ruimtes 
met moderne inrichting en airconditioning en is dé plek 
om te vergaderen, overleggen, ontmoeten, brainstormen 
en coachen. De grote, open ruimtes werken verfrissend 
tijdens een dagje vergaderen en de warme gastvrijheid 
en ruime lounge geven je een thuisgevoel waar je in 
besloten kring van gedachten kunt wisselen. Ook de 
lunch wordt je zorgvuldig uit handen genomen door 
onze catering, inclusief zoete en hartige versnaperingen 
gedurende de dag. Laat je meeting dus gerust over aan 
onze deskundigheid.

Greenport Center 
Sevenum

Who are we?
Greenport Center Sevenum is een nieuwe locatie die in 
2022 haar deuren heeft geopend. Op slechts 3 minuten 
rijden van de A67, even buiten Venlo, is dit een centrale 
locatie met voldoende gratis parkeergelegenheid. Onze 
meeting host staat voor je klaar om de bijeenkomst 
succesvol te laten verlopen en om je te helpen met al je 
vragen.



Find your way!

Het Greenport Center Sevenum beschikt over 5 moderne zalen, 
geschikt voor tussen de 4 en 12 personen. Iedere zaal is ruim en 
afgestemd qua inrichting 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 ‘relax area’ waar je kunt 
ontspannen in de loungestoelen of even de benen kunt strekken. 
Vertel ons vooral jouw persoonlijke wensen dan garanderen wij dat 
de meeting aan al je wensen zal voldoen.

Packages

Op de volgende pagina bieden wij 4 packages om comfortabel bij 
ons te komen vergaderen. De ‘healthy’ arrangementen voor 4- en 
8-uur vergaderen zijn inclusief een veelzijdige lunch. Heb je andere 
wensen laat het ons dan vooral weten. Vanaf de bar worden de 
gehele dag zoete en hartige versnaperingen klaargezet die je een 
boost geven om vol energie je meeting in te gaan.



4-uurs ‘Coffee’
• 4-uurs package
• de gehele meeting lekkernijen 

vanaf de bar in de lounge 
(zowel sweet als savory)

• de heerlijkste verse Nespresso
koffie, thee en water in de zaal

• gratis wifi
• flipover
• exclusief zaalhuur

8-uurs ‘Coffee’
• 8-uurs package
• de gehele meeting lekkernijen 

vanaf de bar in de lounge 
(zowel sweet als savory)

• de heerlijkste verse Nespresso
koffie, thee en water in de zaal

• gratis wifi
• flipover
• exclusief zaalhuur

4-uurs ‘Healthy’
• 4-uurs package
• de gehele meeting lekkernijen 

vanaf de bar in de lounge (zowel 
sweet als savory )

• Nespresso koffie, thee en water 
in de zaal

• Healthy lunch (1 belegd broodje |  
salade | vers sapje)

• gratis wifi
• flipover
• inclusief zaalhuur

8-uurs ‘Healthy’
• 8-uurs package
• de gehele meeting lekkernijen 

vanaf de bar in de lounge (zowel 
sweet als savory )

• Nespresso koffie, thee en water 
in de zaal

• Healthy lunch (1 belegd broodje | 
salade | vers sapje)

• gratis wifi
• flipover
• inclusief zaalhuur

€ 54,50 p.p.€ 35,50 p.p.€ 13,50 p.p.€ 7,50 p.p.

Packages tijdens je meeting zijn inclusief de vaste zaalopstelling PACKAGES



Indien er gekozen wordt voor een ‘Coffee’ package dan gelden de hierboven genoemde tarieven als supplement. 
Voor het afhuren van de gehele locatie gelden afwijkende packages. 

m² lxb blok halve dag hele dag

Meeting room I 31,95 7,10 x 4,50 12 € 500 € 675

Meeting room II 15,12 4,20 x 3,60 6 € 300 € 475

Meeting room III 24,79 6,70 x 3,70 10 € 350 € 525

Meeting room IV 16,28 4,40 x 3,70 6 € 300 € 475

Meeting room V 15,4 4,40 x 3,50 6 € 300 € 475

Gehele locatie exclusief 
afhuren 300 40 op aanvraag op aanvraag

LOSSE ZAALHUUR
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Greenport Center Sevenum
Erik de Rodeweg 3
5975 WD Sevenum
info@greenportcenter.nl
www.greenportcenter.nl

Op locatie helpt onze meeting host je met al jullie vragen.

Wij komen graag met je in contact!
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