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Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Kijk voor onze privacy verklaring op www.hotelfidder.nl/privacypolicy 

Vergaderen bij Fidder 

 

Hartelijk dank voor uw interesse om bij ons te komen vergaderen. 

Wij maken gebruik van 1 arrangement die in zijn eenvoud, compleet te noemen is. 

 

Tijdens de vergadering staat in onze “Eetkamer” ter beschikking: 

 * Ruime ovale tafel met ruimte voor 10 personen 

 * Zonlicht met uitzicht op onze besloten tuin, bij mooi weer erg fijn vertoeven 

 * Een 58inch Ultra HD (3840 x 2160) scherm voor uw presentatie 

 * Een flipover voor het ouderwetse schrijfwerk 

 * Voldoende stroompunten voor uw apparatuur 

 * Wifi voor u en uw gasten, uiteraard een solide hoge snelheid 

 * Op uw bureauonderlegger een kladblokje en potlood voor persoonlijke notities 

 

Daarnaast serveren wij gedurende uw verblijf: 

 * Koffie en thee naar keuze in de ruimte zelf of ernaast om de benen te strekken 

 * Een zoete lekkernij uit eigen keuken, ieder dagdeel iets anders 

 * Voldoende vers hand fruit voor de betere inzichten 

 * Tafelwater uit de mooiste Zwolse bronnen die onze natuur rijk is 

 

Tussen uw dagdelen serveren wij u graag: 

 * Vers gemaakte Zwolse mosterdsoep, altijd vegetarisch. Vegan mogelijk mits vooraf gereserveerd. 

 * Warme hartige snack 

 * Ons heerlijke lunchbuffet met diverse broodsoorten, beleg en lekkernijen. 

 * Melk en jus d’orange  

 

Tijdens de vergadering kunt u uiteraard een drankje naar keuze uit ons bar menu bestellen. 

Of juist die extra snack moment voor de flauwte in de namiddag. Dit zal op nacalculatie zijn. 

 

€ 20,- per dagdeel per persoon*    

(dagdeel 4 uur, 08:00 tot 12:00 of 13:00 tot 17:00 uur)          

Lunch € 15,- per persoon 

*Minimaal 5 deelnemers worden berekend. 

Overige wensen of service die niet zijn vernoemd, vinden plaats op nacalculatie. 


