Vergaderen in een
bijzondere rustgevende
omgeving

Project met ﬁnanciële steun
van de Europese unie
Het gebouw wordt verwarmd met een energiebesparende
verwarmingsinstallatie, namelijk met een warmtepomp. Dit
is verwarming op basis van aardwarmte. Als extra wordt
ditzelfde systeem gedurende de warme zomermaanden
gebruikt om de accommodatie te koelen. Bij dit systeem is
dan niet het nadelige aircoklimaat aanwezig, maar kan men
in een aangenaam gekoelde ruimte vertoeven.

Voor meer informatie, reserveringen en prijzen:
BraakmanZicht
Braakmanweg 1
4521 PV Biervliet
Tel.: 0115-482785, Fax: 0115-482703
info@braakmanzicht.nl
www.braakmanzicht.nl
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Centraal in Zeeuws Vlaanderen, vlak bij de Westerscheldetunnel, nabij het dorpje Biervliet en Terneuzen ligt, temidden
een natuurgebied, de Braakmanpolder. Dit natuurgebied is
ontstaan door het teruggeven van de landbouwgronden aan
de natuur.
In deze mooi natuurlijke omgeving ligt Het BraakmanZicht
met uitzicht op het Braakmanwater. Een inspirerende omgeving, waar ideeën tot rijping kunnen komen, of waar gasten
tijdens bijeenkomsten aangenaam verrast zullen worden
door de authentieke omgeving waar u de warmte van riet
en eikenhout proeft.
BraakmanZicht, een vroegere boerenschuur, is verbouwd
tot een schitterende nostalgische vergaderaccommodatie
met alle moderne audio visuele presentatiemiddelen van
deze tijd. Een unieke locatie voor vergaderingen, lezingen,
trainingen, workshops, brainstormsessies, teambuilding in
een bijzondere omgeving. Tevens is het mogelijk om met
permanent aanwezige zeer professionele audio- en videoconferencingapparatuur een vergadering op te zetten. Deze
service is uniek voor de regio.

Vergaderen in het BraakmanZicht een unieke beleving
Het BraakmanZicht biedt twee zalen:
De Rietkraag biedt capaciteit aan ca. 20 tot 45 personen,
afhankelijk van de opstelling. In De Waterkant is meestal
het gebruik van een lunch of buffet, maar kan natuurlijk
ook dienen voor knusse huiselijke vergaderingen. De beide
zalen kunnen eventueel ook aan elkaar geschakeld worden.
Bij aankomst of voor pauzes is er een gezellige lounge/vide
met houtkachel en een zitbalustrade.

Videoconferentie
Face to face

Een prima locatie in deze rustgevende omgeving om uw
bijeenkomsten te houden. Op een huiselijk adres waar u zich
gelijk thuis voelt, wat toch een bijzonder tintje geeft aan uw
samenzijn.
Wij hopen u dan ook binnenkort te mogen begroeten.

Vergaderen op afstand

Faciliteiten:
Standaard inbegrepen :
- Onbeperkt kofﬁe/thee/water
Het gebruik van :
- Flip-overs
- Whiteboard
- Overheadprojector
- Elektrisch projectiescherm
- Ringleiding voor slechthorenden

Overige faciliteiten :
- LCD Beamer (XGA 2500 ANSI lumen)
- Professionele Videoconferentie apparatuur
(Multi ISDN of via WEB)
- Professionele Audioconferentie telefoon
met meerdere microfoons
- Video/DVD apparatuur
- Internetfaciliteiten. (Ook Wireless)
- Audio-installatie
- Minibar met frisdranken

Diverse arrangementen zijn mogelijk waarbij een lunch of buffet besproken kan
worden.

