HET KRUISPUNT

moderne dynamische
locatie voorcongressen,
vergaderingen en
evenementen

Het Kruispunt is dé dynamische culturele ontmoetingsplek voor Barendrecht en omstreken. De moderne,
industriële en sfeervolle uitstraling maakt het de
ideale locatie voor congressen, vergaderingen
en evenementen.

• 	T heaterzaal (annex filmzaal), 4 vergaderruimtes
(voorzien van verschuifbare wanden waardoor deze
flexibel in te delen zijn), restaurant, trappodium.
• Congressen, symposia, vergaderingen, evenementen,
voorstellingen, workshops.
• Tot +/- 500 personen.
• 	Gunstige ligging, op steenworp afstand van
Rotterdam en makkelijk bereikbaar vanaf de snelweg.
• Volop gratis parkeergelegenheid voor de deur.
• 	A lles onder één dak: Kleedkamers, technische know
how, professionele technische mogelijkheden.
• Gratis wifi-netwerk.
• 	Lunch, 3-gangendiner of luxe borrelhap: in
samenwerking met Spruit eten & drinken zorgen wij
dat uw bijeenkomst ook op culinair gebied slaagt.
• Mogelijkheden om uw zakelijke gedeelte af te sluiten
met een theatervoorstelling.
• Persoonlijk contact en advies op maat.

‘’Het moderne en open
karakter van het gebouw
maakt dat Het Kruispunt
een fijne plek is om te zijn.
SPRUIT eten en drinken is onze
inpandige horecapartner en
verzorgt de meest heerlijke
hapjes, lunches en buffetten.
Het Kruispunt is veelzijdig
en veel is mogelijk, elke
bijeenkomst is maatwerk
en ik denk graag met u mee!’’

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, de prijzen
of wilt u een keer onze ruimtes bekijken? We staan u
graag te woord en denken met u mee. Neem contact op
met Bart van Dorp (verhuur & acquisitie), te bereiken via
0180 – 642163 of bart@hetkruispunt.nl.

Bart van Dorp -

verhuur & acquisitie

JE ONTMOET ELKAAR IN
HET
BARENDRECHT, middenbaan 111
www.hetkruispunt.nl

HET KRUISPUNT

Corona-proof evenement:
Online of hybride

Een talkshow, voorstelling, vergadering,
pubquiz, college of webinar streamen?
Het Kruispunt is dé plek waar een professionele
livestream kan plaatsvinden. Wij hebben de
technische voorzieningen, kennis en kunde in
huis om in een handomdraai een online evenement
te organiseren. Samen met u kijken we met
alle plezier naar de wensen, juiste opstelling,
uitstraling en invulling om tot een mooi
resultaat te komen.
“In Het Kruispunt hebben
we de kennis, kunde én
faciliteiten onder één dak.
We denken graag mee over
de uitvoering en/of inhoud
en zorgen samen voor een
verbluffend resultaat.”

• 	L ive-registratie/hybride evenement in de theaterzaal
waar het publiek online en interactief deelneemt;
• Vooraf opgenomen presentatie in een van onze
mooie ruimtes, om later op een zelf gekozen moment
uit te zenden;
• Voorstelling zichtbaar maken op een andere locatie;
• 	Vergadering online plaats laten vinden en waar
iedereen vanuit zijn eigen huis aan kan deelnemen.

Bart van Dorp
medewerker verhuur & acquisitie
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HET KRUISPUNT

Live bijeenkomst

Volgens de geldende corona-maatregelen
Bij ons is elke denkbare bijeenkomst (vergadering,
workshop, cursus, lezing, symposium, congres) heel
goed mogelijk. Op veilige afstand én volgens de laatste
COVID-19 richtlijnen. Het naleven van de maatregelen
op een veilige en verantwoorde manier is vastgelegd
in ons protocol dat voldoet aan de landelijke richtlijn
van onze brancheorganisatie. Daarnaast zorgen wij
voor optimale hygiëne. Onze ruimtes zijn groot genoeg
om een opstelling neer te zetten die voldoet aan alle
geldende richtlijnen.
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In totaal zijn er 500 zitplaatsen
D e prijs van de theaterzaal is
inclusief de inzet van 2 technici.
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PLATTEGROND
VERGADERRUIMTES

• 60 m 2
• € 45,- p/u, €90,- p/u vanaf
• 30 m2
• € 30,- p/u, €60,- p/u

18.00 uur

VERGADERRUIMTE 1

vanaf 18.00 uur

VERGADERRUIMTE 2

• 25 m2
• € 20,- p/u, €40,- p/u
vanaf 18.00 uur

• 25 m2
• € 20,- p/u, €40,- p/u vanaf
18.00 uur
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VERGADERRUIMTE 3
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Verschuifbare wanden
*D e ruimtes zijn voorzien van verschuifbare wanden,
waardoor deze flexibel zijn in te delen. Technische
faciliteiten nodig? Er is veel mogelijk!
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