Oude Kerk Dongen
zakelijk & particulier
#receptie
#diner
#productpresentatie

#verjaardag
#huwelijksjubileum
#afscheid

#beurs
#congres
#eindejaarsviering
#modeshow

Wij zijn GOOS en wij organiseren spraakmakende evenementen. Dit kenmerkt
zich door een unieke locatie, zoals de Oude Kerk Dongen, of een bijzondere
aanleiding.
Bij GOOS! combineren we onze ruime ervaring in evenementen en hospitality
met flexibiliteit en efficiency. Onze doelstelling is om onze opdrachtgever
zichzelf gast te laten voelen op zijn eigen event.
De Oude Kerk Dongen is een unieke plek waar je zowel binnen als buiten terecht
kunt. De oude ruïne leent zich perfect voor zowel een ontvangst als een diner
in de buitenlucht. Binnen in de kerk zijn de mogelijkheden eindeloos.

Zakelijke
events
#sfeervol
#beleving
#gastvrij

Privé
feestjes
#ongedwongen
#kleurrijk
#persoonlijk

Zakelijke verhuur
Pakket BASIS

€950,-

Verder uit te breiden met:
ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
lunch vanaf
diner vanaf
pauzesnack vanaf
drankarrangement
1 uur
2 uur
3 uur
luxe hapjes vanaf

huur kerk en ruïne
wifi
basisinrichting
beamer en scherm
geluidsinstallatie

€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
7,50
19,50
2,00
8,50
14,50
19,50
1,50

Alle prijzen zijn exclusief btw, horecaprijzen zijn per persoon. Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op
1 dagdeel, kosten voor het 2e dagdeel bedragen € 495,-. Onze locatie is te huur tot 23.00 uur. Prijswijzigingen
voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Particuliere verhuur
Pakket basis

€650,-

huur kerk en ruïne
3-6 statafels met witte of zwarte stretchrok
1-2 ronde tafels met wit linnen
bloemstukjes op de (sta)tafels
nootjes op de tafels
geluidsinstallatie voor spraak en
achtergrondmuziek
kadotafel met wit linnen

Basispakket horeca vanaf 25 personen € 24,50
welkomstdrankje
3 uur drankjes Hollandse bar (bier, wijn, fris)
medewerkers bediening
3 luxe hapjes p.p.

Uit te breiden met:
houten statafels 80x80 wit of steigerhout
barkrukken vanaf
taartentafel geheel naar wens, vanaf (p.p.)
drankarrangement 4 uur +
luxe hapjes vanaf
diner naar wens, vanaf
oestermeisje vanaf

€ 35,00
€ 3,00
€ 11,50
€ 4,00
€ 1,50
€ 19,50
€ 450,00

espresso-mobiel
champagne-bakfiets
springkussen vanaf
DJ vanaf

€ 350,00
€ 450,00
€ 125,00
€ 350,00

Alle prijzen zijn inclusief btw. De catering van drank en food loopt altijd via ons. Zelf de locatie decoreren is
eventueel mogelijk, hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op
1 dagdeel, kosten voor het 2e dagdeel bedragen € 495,-. Onze locatie is te huur tot 23.00 uur. Prijswijzigingen
voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Kantoor | Mgr. Poelsstraat 1a | 5103 BD Dongen | 0162 312 884 | contact@goosevenementen.nl
www.goosevenementen.nl
Oude kerk | Kerkstraat 56 | 5101 BD Dongen
Voor deze brochure zijn een aantal foto’s gebruikt van InStyle Styling & Decoration

