
DE DIJKPOORT
DIENSTEN & PRIJZEN

Leuk dat je interesse hebt in de Dijkpoort. De opties hieronder komen altijd met inbegrip van: WiFi, beamer, 
koffie, thee, fruit en wat lekkers, drie verdiepingen creatieve ruimte voor jouw meeting en schoonmaakkosten.

De poort voor jouw frisse ochtend brainstorm 
of meeting.

Tijd: 8.30 uur tot 12.00 uur
Kosten: €185,- ex. btw

MORNING SESSION

De poort voor een inspirerende middag op
grote hoogte. 

Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: €185,- ex. btw

MIDDAY SESSION

De poort is de hele dag van jou. Vraag naar de 
mogelijkheden voor een geheel verzorgde lunch.

Tijd: 8.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: €350,- voor de poort, lunch €10,- p.p.
ex. btw 

WHOLE DAY SESSION

Niks beters dan tijdens een fijn hapje eten de 
nodige knopen door te hakken.

Tijd: 11.30 uur - 14.00 uur
Kosten: €145,- voor de poort, lunch €10,- p.p.
ex. btw

LUNCH SESSION

Wij zijn gek op lunch. We gaan dus helemaal los. Denk aan broodjes met zalm, rucola, 
handgesneden brood, groente, verse sapjes - you name it, we do it. Laat ons wel even van 
tevoren weten of iemand ergens allergisch voor is. Dank!

-> meer opties op de volgende pagina



Iets te vieren, vertellen, presenteren? Kom een 
drankje doen in de poort en proost op het heu-
gelijke feit. Wij zorgen voor drank - alcoholisch & 
non-alcoholisch - en wat lekkere hapjes.

Tijd en kosten: custom, afhankelijk van het aantal 
mensen en uren, ex. btw.

DRINKS

Het ja-woord in de poort? Of de borrel of re-
ceptie? Kan allemaal! Neem contact op voor de 
mogelijkheden. 

Tijd & kosten: custom made, afhankelijk van jullie 
plannen (ex. btw)!

WEDDING

DE DIJKPOORT
DIENSTEN & PRIJZEN

Voor alle custom made plannen zoals een trouwerij, een borrel of een aangepaste lunch; neem contact met ons 
op. Alle ideeën en wensen zijn welkom - ook als ze niet in dit lijstje staan. We vinden het heerlijk om mee te 
denken en jouw wens in vervulling te laten gaan. De poort is een prachtige plek, die delen we graag met zoveel 
mogelijk mensen.

CONTACT

Edith de Jong - kunstenaar, kunst & erfgoed educator
mail@edithdejong.art  |  06 23 50 03 05

dijkpoorthattem.nl  |  edithdejong.art


