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Op zoek naar een unieke locatie voor uw bedrijfsbijeenkomst? Dan is het Industrieel Museum Zeeland
een goede optie: een informele en inspirerende ruimte
met veel mogelijkheden en goede bereikbaarheid.
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Het Industrieel Museum Zeeland is gevestigd in
de voormalige loodsen van de eerste Nederlandse
Coöperatieve Suikerfabriek in Sas van Gent. De sfeer van
het gebouw, maar natuurlijk ook het museum zelf, maken
het tot een unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten
en -activiteiten. Niet enkel de inspirerende omgeving,
maar ook de combinatie van uw evenement/activiteit
met een museumbezoek draagt bij aan het succes van
uw bijeenkomst. Het museum heeft diverse ruimtes
beschikbaar met mogelijkheden voor elke groepsgrootte
en voor alle activiteiten. In deze folder geven wij u een idee
van de verschillende ruimtes en toepassingen.

g e n o eg
m og e lij k h e d e n
Voorbeelden van bijeenkomsten:
• Lezingen
• Cursussen
• Boekpresentaties
• Concerten
• Bedrijfspromoties
• Educatieve evenementen
• Teamvergaderingen
• Bedrijfsfeesten
• Bedrijfspromoties
• Fotoshoots
• Demonstraties

BEDRIJFSPROMOTIES

CLUBBIJEENKOMSTEN

LEZINGEN (BOVENVERDIEPING)

CONCERTEN (BOVENVERDIEPING)

EDUCATIEVE EVENEMENTEN

VERGADERINGEN

PERSONEELSDAGEN

SCHOOLREIZEN
PRACTICUM

BEDRIJFSFEESTEN

fac ilite ite n
& cate r in g
Het museum heeft apparatuur voor vergaderingen en presentaties beschikbaar zoals
beamers, LED schermen en een geluidsinstallatie. Wij hebben geen keuken, voor
uitgebreide catering kunnen we u in contact brengen met partners. Ook kunt u zelf
een externe partij inschakelen. Natuurlijk kunnen wij wel zorgen voor koffie, thee of
andere dranken.

s po n so r e n
Dankzij subsidies, sponsoring en de inzet van vrijwilligers kunnen we onze toegangsprijzen aantrekkelijk houden. Daarnaast geeft het ons ruimte om het museum
regelmatig te vernieuwen. Bedrijven die ons financieel of op andere wijze willen
sponsoren zijn dan ook meer dan welkom. Naast natuurlijk een vermelding van uw
logo op diverse uitingen, krijgt u ook de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief
gebruik te maken van onze faciliteiten voor een bedrijfsevenement of bijeenkomst.
Bovendien bieden wij onze sponsoren jaarlijks een gezellig sponsorevenement aan.

Inte r es s e?
Voor een bedrijfsbijeenkomst wordt een passend kostenoverzicht verstrekt op basis
van uw wensen. De factoren die de prijs bepalen zijn: het aantal deelnemers, de
gewenste ruimte en de tijdsduur. Toeslag wordt berekend als het evenement buiten
de normale openingsuren wordt gepland. Voor sponsoren hanteren we aangepaste
tarieven.
Iedere deelnemer aan uw bedrijfsevenement/activiteit heeft toegang tot het gehele
museum. Desgewenst kan een rondleiding met gidsen aan het programma worden
toegevoegd. Informeer naar de mogelijkheden, deel uw wensen en we maken een
passend voorstel.

in fo r matie
Op onze website vindt u alle actuele informatie
rondom onze collectie, wisseltentoonstellingen,
openingstijden, tarieven en activiteiten. Kijk op
industrieelmuseumzeeland.nl. Ook zijn hier
suggesties te vinden om het museumbezoek te
combineren met andere activiteiten.
Bij het museum is er voldoende gratis
parkeergelegenheid. Tevens zijn er diverse
voorzieningen voor mensen met een beperking
(invalidenparkeerpaats, -toilet, lift, rolstoel en
rollators. Hulphonden zijn toegestaan).
Heeft u speciale wensen of vragen? Neem
gerust contact met ons op:
Westkade 114,
4551 LA Sas van Gent
+31 (0) 115 69 09 85
info@industrieelmuseumzeeland.nl
industrieelmuseumzeeland.nl

Volg ons ook op:

