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Vergaderen  

In het souterrain beschikken wij over twee zalen - Reinier van Arkel en Sancta Maria - die ook tot één 

ruimte gecombineerd kunnen worden. Door de flexibele indelingsmogelijkheden en de aanwezigheid van 

alle noodzakelijke technische faciliteiten, zijn de zalen uitermate geschikt voor vergaderingen in alle 

soorten en maten.  

Voor uw zakelijke bijeenkomst bent u bij ons in goede handen. In onze Coffee Corner kunnen uw gasten 

kiezen voor biologische koffie, cappuccino, espresso, latte macchiato, wiener melange, chocolademelk en 

verschillende smaken thee. Beide zalen zijn uitgerust met moderne audiovisuele middelen en voor uw 

gemak hebben wij diverse vergaderarrangementen samengesteld. 

 

 
 

Reinier van Arkel 
- afmeting (lxbxh): 9 x 8,2 x 3 meter 

- twee pilaren in de zaal 

- maximaal 40 zitplaatsen in theateropstelling 

 

Sancta Maria 
- afmeting (lxbxh): 11,5 x 8,2 x 3 meter 

- drie pilaren in de zaal 

- maximaal 72 zitplaatsen in theateropstelling 

 

Combinatiezaal 
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- afmeting (lxbxh): 20,5 x 8,2 x 3 meter 

- vijf pilaren in de zaal 

- maximaal 120 zitplaatsen in theateropstelling 

 

Capaciteit van de vergaderzalen (in personen)  

Zaal Theater Carré U-vorm Cabaret School Receptie m2 

  

      

 

Reinier van Arkel 40 24 20 16 18 45 74 

Sancta 

Maria 
72 32 28 24 24 80 102 

Combinatie- 

zaal 
120 52 48 48 42 130 176 

Audiovisuele middelen 
In elke zaal hangt een beamer met een elektrisch projectiescherm van 141 x 220 cm dat kan worden 

opgerold. Daarnaast zijn de volgende audiovisuele middelen aanwezig: 

• Flip-over 

• Whiteboard 

• Draadloos internet 

• Versterker met draadloze microfoon 

• Laptop 

 

Conferentiecentrum Eindhoven 
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