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Zoekt u een vergaderruimte, een locatie om workshops te
verzorgen of een seminar te organiseren? Anna Vastgoed &
Cultuur heeft verschillende ruimten beschikbaar in Anna’s
Casino. Wij bieden diverse arrangementen en faciliteren uw
evenement waar u dat nodig heeft.

ANNA’s Casino:
stijlvol vergaderen
op bijzondere locatie

Anna’s Casino aan de Kampweg 1 in Soesterberg is in 1941
gebouwd door de Duitse bezetters als ontspanningsoord voor
Duitse officiers. Na de oorlog deed het onder andere dienst
als klm-internaat en hoofdgebouw van de Vliegmedische
Dienst van het Ministerie van Defensie. Sinds de sluiting van
de vliegbasis Soesterberg is het gebruikt voor uiteenlopende
evenementen, zoals conferenties, concerten, galabals, en
lokale activiteiten. Anna Vastgoed & Cultuur realiseert hier
een levendige en creatieve plek voor organisaties, bedrijven
en particulieren uit de omgeving van Soesterberg en daarbuiten.
Op deze stijlvolle locatie heeft Anna een aantal ruimten beschikbaar om te vergaderen, te presenteren en te brainstormen.

ANNA’s ruimten in ANNA’s Casino

De chique Balzaal (448 m2) kan met zijn podium en
orkestbak voor uiteenlopende bijeenkomsten worden
gebruikt, waarbij de kleinere Snijderszaal (149 m2) als
entree van de Balzaal kan worden ingericht voor
bijvoorbeeld de ontvangst van uw gasten of een
afsluitende borrel. De Balzaal is geschikt voor zowel
plenaire sessies als voor het opsplitsen van grote
groepen in kleinere werkgroepjes, maar ook voor een
diner in stijl. De Balzaal heeft een capaciteit van 300
personen; de Snijderszaal biedt ruimte aan maximaal
100 personen.

BIJEENKOMEN
IN GRANDEUR
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De Balzaal en de
Snijderszaal

MULTIFUNCTIONELE
RUIMTEN

De Salon en Biljartzaal beschikt over een gezellige
open haard en een bar. De ruimte heeft toegang tot
het buitenterras met barbecue. Deze zaal kan worden
gebruikt voor diverse doeleinden: van plenaire
vergaderingen tot informele diners.
Door een scheidingswand kunnen de Biljartzaal
(31 m2) en de Salon (90 m2) van elkaar worden
gescheiden. De Salon heeft een capaciteit van
40 tot 100 personen; de Biljartzaal is geschikt voor
een gezelschap tot 20 personen.

Foto Sacha Grootjans

De Salon en
Biljartzaal

RUIMTEN OM TE
PRESENTEREN

De Zegerszaal bevindt zich op de eerste etage en
heeft een prachtig uitzicht over het buitenterrein.
Dit was de old gentlemen’s room van het Officiers
casino waar cognac werd gedronken en sigaren
werden gerookt. De ruimte bevat nog veel authentieke elementen. De Zegerszaal (65m2) is geschikt
voor vergaderingen en presentaties voor groepen
tot 50 personen.
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De Zegerszaal

Anna’s Casino heeft meer ruimten voor uw activiteiten en bijeenkomsten. Deze ruimten vindt u op
verrassende plekken in het pand, bijvoorbeeld in de
kelder of de voormalige koude keuken.
Al deze ruimten zijn los of in combinatie met andere
zalen te gebruiken en flexibel inzetbaar (van 25m2 tot
100m2 voor 20 tot 50 personen). Ook de buitenruimte
van Anna’s Casino is beschikbaar. Het terras, dat
beschikt over een barbecue, kan deels worden overdekt met een zonnescherm. De buitenruimte biedt
ruimte aan 50 personen. Anna’s Casino beschikt over
een professionele keuken.
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Overige ruimten
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Anna’s Casino ligt aan de Kampweg 1 in Soesterberg. De
locatie beschikt over 90 parkeerplaatsen. Anna’s Casino
ligt een paar minuten van de a28 vandaan. Met het openbaar
vervoer is Anna’s Casino bereikbaar met bus 52 vanuit
Amersfoort. De bus stopt voor de deur.
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Een goed bereikbare
locatie in Soesterberg
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ANNA’s arrangementen
Anna heeft een aantal basisarrangementen waaruit u kunt
kiezen. Wij kunnen ook een op maat gemaakt arrangement
voor u samenstellen.

anna’s Casino: prijslijst

Koffie, thee en zoetwaren: € 6 per persoon per dagdeel

Alle ruimten in Anna’s Casino zijn gecombineerd te boeken en flexibel inzetbaar.

Lunch: € 15 per persoon

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Anna’s Casino? Neem dan contact met

Alcoholische drank: € 6 per persoon per uur

ons op. Al uw wensen zijn bespreekbaar. Anna denkt graag met u mee!

Statafelgarnituur: € 3,50 per persoon

Frisdrank: € 2,50 per persoon per dagdeel

Diner en borrelhapjes: op aanvraag

Tarieven vanaf
naam ruimte

capaciteit

1e dagdeel*

volgend dagdeel

Alle prijzen in deze brochure zijn vanafprijzen, exclusief btw en
geldig tot 1 juli 2016

Balzaal

300

€ 800

€ 400

Snijderszaal

100

€ 180

€ 90

20-45

€ 200

€ 100

Over ANNA VASTGOED & CULTUUR

40-100

€ 300

€ 150

Anna Vastgoed & Cultuur is een schakel in de vastgoedketen

Biljartzaal

20

€ 100

€ 50

die verbindt, faciliteert en creatieve concepten ontwikkelt en

Zegerszaal

25-50

€ 250

€ 125

uitvoert door vastgoed te beheren. Wij bieden creatieve

Fontainezaal

20-40

€ 150

€ 75

oplossingen voor leegstaand vastgoed.

20

€ 100

€ 50

Havemanzaal
Salon

Van Ginkelzaal

* Dagdelen: 09:00 – 13:00 uur; 13:00 – 17:00 uur; 17:00 – 23:00 uur

ANNA’s andere vergaderlocaties

Faciliteiten
Anna zorgt ervoor dat alles voor u klaarstaat en ondersteunt u bij de aanvang van uw
activiteiten. Extra faciliteiten en ondersteuning berekenen wij door volgens het onderstaande overzicht.
faciliteit		

per

prijs

Flip-over extra		

dagdeel

€ 15

Beamer en scherm 		

dagdeel

€ 85

Laptop 		

dag

€ 80

Technische ondersteuning		

uur

€ 75

Anna@rw47

De Berckepoort

Alle zalen beschikken over een flip-over en gratis wifi.
Alle prijzen in deze brochure zijn vanafprijzen, exclusief btw en geldig tot 1 juli 2016
Anna@vhs42
Wilt u vergaderen in Anna’s Casino? Als u al precies weet wat u wilt, dan kunt u op onze

Anna Vastgoed & Cultuur

website een vrijblijvende aanvraag invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met

Raamweg 47

u op om uw aanvraag door te nemen.

Postbus 216
2501 CE Den Haag
085 485 1414

Wilt u eerst eens overleggen? Bel ons dan op 085 485 1414. Mailen kan natuurlijk ook:

info@annavastgoedencultuur.nl

info@annavastgoedencultuur.nl. We zien uw (aan)vraag graag tegemoet!

www.annavastgoedencultuur.nl

