
ANNA’s arrangementen

Anna heeft een aantal basisarrangementen waaruit u kunt 

kiezen. Wij kunnen ook een op maat gemaakt arrangement 

voor u samenstellen.

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

Frisdrank: € 2,50 per persoon per dagdeel

Lunch: € 15 per persoon

Alcoholische drank: € 6 per persoon per uur

Statafelgarnituur: € 3,50 per persoon 

Diner en borrelhapjes: op aanvraag

Alle prijzen in deze brochure zijn vanafprijzen en exclusief btw

 

Over ANNA VASTGOED & CULTUUR

Anna Vastgoed & Cultuur is een schakel in de vastgoedketen 

die verbindt, faciliteert en creatieve concepten ontwikkelt en 

uitvoert door vastgoed te beheren. Wij bieden creatieve 

oplossingen voor leegstaand vastgoed. 

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

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

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

Tarieven vanaf

naam ruimte capaciteit 1e dagdeel*  volgend dagdeel

Balzaal 300 € 800 € 400 

Snijderszaal 100 € 180 € 90

Havemanzaal 20-45 € 200 € 100

Salon 40-100 € 300 € 150

Biljartzaal 20 € 150 € 75

Zegerszaal 25-50 € 250 € 125

Fontainezaal 20-40 € 150 € 75

Van Ginkelzaal 20 € 100 € 50

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

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 onder-

staande overzicht. 

faciliteit  per  prijs

Flip-over  dagdeel  € 20

Beamer en scherm standaard  dagdeel  € 95

Beamer en scherm Balzaal  dagdeel € 300

Laptop   dag  € 80

Laserpointer  dag € 15

Headset microfoon  dag € 90

Microfoon en speakers  dag € 95

Statafels  stuk € 18

Klapstoelen  stuk € 2,50

Conferentiestoelen  stuk € 3,50 

Technische ondersteuning  uur € 75

Wilt u vergaderen in Anna’s Casino? Als u al precies weet wat u wilt, dan kunt u op onze 

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

u op om uw aanvraag door te nemen.

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

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

Anna Vastgoed & Cultuur

Postbus 216

2501 CE Den Haag

085 485 1414

info@annavastgoedencultuur.nl

www.annavastgoedencultuur.nl

anna’s Casino: prijslijst

ANNA’s andere vergaderlocaties

De BerckepoortAnna@vhs42

http://www.annavastgoedencultuur.nl/aanvragen/vergaderruimte/
mailto:info@annavastgoedencultuur.nl
http://www.annavastgoedencultuur.nl
http://www.annavastgoedencultuur.nl/locaties/berckepoort/
http://www.annavastgoedencultuur.nl/locaties/berckepoort/
http://www.annavastgoedencultuur.nl/locaties/annavhs42-2/

