
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vergaderen 

 
Maak van een gewone vergadering een bijzondere belevenis 

bij strandtent Solbeach in Scheveningen. In het paviljoen, 

overdekt op de veranda of bij mooi weer gewoon op het 

terras. Wij zorgen voor de lekkerste hapjes en hebben ook 

ontspannende activiteiten op het programma staan. 

Een inspirerende omgeving, zicht op het strand en de zee 

zorgen voor een vruchtbare meeting. 



Vergaderarrangementen 
 

Vergaderen wordt bij Solbeach een unieke belevenis. 

Sinds 2015 hebben wij onze paviljoens uitgebreid met 

de bouw van exclusieve ruimtes. Deze ruimtes 

beschikken over een binnen en buitenruimte. 
Afhankelijk van de stoel/tafel opstelling zijn de ruimtes 

geschikt voor 5 tot 200 personen. 

 
 

Het gehele grote paviljoen biedt ruimte aan maximaal 200 personen, afhankelijk van de 

gewenste opstelling. Ideaal voor de grotere presentaties e.d.. Daarnaast zit in het grote 

paviljoen een aparte ruimte voor 5 tot 20 personen. Het andere paviljoen beschikt over 

twee aparte ruimtes die eventueel geschakeld kunnen worden. Afhankelijk van de 

gewenste opstelling zijn deze ruimtes geschikt voor maximaal 60 personen per ruimte. 

 
Alle bovengenoemde ruimtes zijn niet toegankelijk voor andere gasten. Wanneer de 

vergadering een minder besloten karakter heeft en er geen gebruik wordt gemaakt van 

de exclusieve ruimtes is er geen minimaal aantal personen. De prijzen van de 

arrangementen worden in dat geval met 10% gekort. Hieronder kan je verschillende 

vergaderarrangementen vinden. De hieronder benoemde prijzen zijn berekend per 

persoon en zijn inclusief btw. 

Mini vergaderarrangement 
(incl. taart) 

 

Dit vergaderarrangement bestaat uit: 

- gebruik paviljoen/locatiehuur gedurende 3 uur. 

- onbeperkt koffie, thee, fris en fruitsappen gedurende 3 uur 

- Diverse taarten als ontvangst of als tussendoortje 
 

Mocht je het arrangement willen verlengen, is dat geen enkel 

probleem. Wij rekenen €7,50 per uur per persoon. 

€38,50p.p. 

 

Vergaderarrangement Zee 
(incl. lunch) 

 

Dit vergaderarrangement bestaat uit: 

- gebruik paviljoen/locatiehuur gedurende 4 uur 

- onbeperkt koffie, thee, fris en fruitsappen gedurende 4 uur 

- luxe lunch met diverse broodjes en luxe beleg 
 

Mocht je het arrangement willen verlengen, is dat geen enkel 

probleem. Wij rekenen €7,50 per uur per persoon. 

€54,50 p.p. 



Vergaderarrangement Strand 
(incl. lunch en borrel) 

 

 

Vergaderarrangement Solbeach 
(incl. lunch, borrel en BBQ) 

 

 

 

  

    

     

         
        

 

 

 

    

     

       

 

        

 

            

 

 



Vergaderarrangement Duinen 
(incl. borrel) 

 

 

 

 

 

Vergaderarrangement De Pier 
(incl. BBQ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Er zij twee flip-overs en wire-less internet aanwezig en worden kosteloos aangeboden. 

 
Tevens bestaat de mogelijkheid om met een (eigen) laptop een presentatie te geven 

op een 52 inch LCD scherm. Het kan aangesloten worden met een HDMI of VGA 

aansluiting. De kosten hiervoor bedragen € 69,00 per scherm. In totaal zijn er totaal 

3 schermen aanwezig. I.v.m. het aansluiten en testen van beeld en geluid adviseren 

wij een ½ uur tot een uur voor aanvang met de laptop aanwezig te zijn. Daarnaast 

kunnen wij een microfoon incl. geluidsinstallatie regelen. Hiervoor rekenen wij 

eenmalig €19,50. 

 
Vergaderen is een bezigheid die ondanks de fysieke passiviteit veel energie vergt. 

Op het strand zijn vele workshops, clinics en activiteiten mogelijk om je energie level 

weer een boost te geven. Tevens is dit een perfecte manier om aan teambuilding te doen. 

Denk hierbij aan een Supworkshop, een Expeditie Robinsol of een Cocktailworkshop. 

Mocht hier interesse voor zijn stuur ik op verzoek een overzicht. 

Dit vergaderarrangement bestaat uit:      €71,40 p.p. 
 
- gebruik paviljoen/locatiehuur gedurende 2 uur  
- onbeperkt koffie, thee, fris en fruitdranken gedurende 2 uur 
- laatste 2 uur BBQ arrangement bestaande uit; 2 uur lang onbeperkt pils, witbier, 
huiswijnen, fris, fruitsappen, koffie en thee.  
“Cook it yourself”; BBQ mix van vis en vlees (vegetarisch mogelijk)  
 
Mocht je het arrangement willen verlengen, is dat geen enkel probleem. Wij rekenen 
€7,50 per uur per persoon 

Dit vergaderarrangement bestaat uit:       €50,40 p.p. 
 
- gebruik paviljoen/locatiehuur gedurende 3 uur  
- onbeperkt koffie, thee, fris en fruitdranken gedurende 3 uur 
- laatste uur borrelarrangement bestaande uit; onbeperkt pils, witbier, huiswijnen, 
fris, fruitsappen, koffie en thee met daarbij heerlijke tapas. 
 
Mocht je het arrangement willen verlengen, is dat geen enkel probleem. Wij rekenen 
€7,50 per uur per persoon 


