inspiratie
Een bijzondere Vergaderlocatie
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Vergaderboot De Inspiratie
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Vergaderfaciliteiten

De Inspiratie is een historisch schip met een
sfeervol ingericht scheepsruim. Deze boot biedt
ruimte voor zakelijke bijeenkomsten in
Amersfoort en omgeving Utrecht.
De Inspiratie heeft een bijzonder ruim dat,
mede door de beslotenheid, geschikt is voor
effectieve vergaderingen. De boot kan gaan
varen waardoor de vergadering of kick-off een
dynamisch karakter krijgt. De Inspiratie is ook
stilliggend een bijzondere locatie voor een
training, workshop of brainstormsessie.
Wat denkt u van een heidag of teamdag waarbij
je al varend echt even ‘out-of-the-box’ kunt
denken? De combinatie van een historisch schip
met een onconventioneel ingericht scheepsruim
maakt het een bijzondere ervaring die bijdraagt
aan het creatieve proces.

Het moderne en lichte scheepsruim biedt ruimte
genoeg voor een presentatie in theateropstelling
of opdeling in kleinere groepjes. Bij mooi weer
kunnen de luiken van het ruim open; zo geniet
u van het zonnetje buiten in de beschutting van
de boot.
Voor een rustige en plezierige vaartocht voldoet
de motor aan strenge EU-normen: vrijwel
geluidloos en met de minste uitstoot aan
broeikasgassen.
Alle vergadervoorzieningen zijn aan boord
zoals een projectiescherm en flip-over.
In samenwerking met een eerste klas cateraar
biedt De Inspiratie goed en lekker eten en
drinken.
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Omgeving en ligging
De opstapplek van De Inspiratie is Amersfoort, locatie Eemhaven. Wilt u op een andere vergaderplek
uw bijeenkomst houden, dan kan dit op tal van plekjes langs de Eem.
We kunnen tijdens uw dag stilliggen bijvoorbeeld in de Eemhaven bij de Koppelpoort op loopafstand
van de prachtige oude binnenstad van Amersfoort. Ook kunnen we al varend over de rivier de Eem,
door het beschermde natuurgebied met haar unieke landelijke vergezichten. De schipper kan u iets
vertellen over de historie van het schip en een rondleiding geven.
De Inspiratie ligt op slechts 10 minuten lopen van het treinstation van Amersfoort. Ook is De Inspiratie
goed bereikbaar met de auto.
In het centrum en nabij het station zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden.
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Prijzen
- Varend (minimaal 2 uur) € 150,- per uur.
- Niet-varend € 75,- per uur.
- Varen naar de opstapplaats (buiten Amersfoort) en terug € 65,- per uur.
Voor groepen vanaf 40 personen zal er in overleg extra bemanning ingehuurd moeten worden:
- Extra bemanningslid € 25,- per uur.
Vergadervoorzieningen
- Flip-over
- Geluidsinstallatie + 1 microfoon
- Extra flip-over
- Beamer + scherm
- Laptop

gratis
gratis
€ 15,€ 50,€ 50,-

Specifieke wensen zijn op aanvraag mogelijk.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
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