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Sfeervolle 
ruimtes voor 
bijeenkomsten 
van elke aard.
Persoonlijk contact met uw (potentiële) klanten en 

partners is de sleutel voor succes. Net als de sfeer en 

de uitstraling van de locatie waar u uw vergaderingen, 

meetings of evenement plant. De eerste indruk is  

meestal doorslaggevend.

BTC-Twente biedt u in het gebouw The Gallery 

perfecte ruimten voor bijeenkomsten van elke 

aard in een dynamische omgeving. Van serieuze 

besprekingen en workshops tot en met een informeel 

samenzijn, een borrel of een buffet/diner. 

Wij zien u graag terug bij The Gallery!

Met vriendelijke groet,

BTC-Twente B.V.

Wij bieden:
• 4 vergaderzalen met capaciteit tot 150 personen

• Draadloos internet

• Gebruik van beamer/LCD schermen in al  

onze zalen

• Een ruime ontvangsthal, ook geschikt voor 

beurzen en exposities

• Restaurant en Grand Café 

• Aanwezigheid van een receptioniste voor o.a. 

ontvangst van uw gasten

• Technische ondersteuning

• Grote diversiteit aan keuze m.b.t. verschillende 

cateringarrangementen 

• Voldoende parkeergelegenheid

Ligging en 
bereikbaarheid
The Gallery ligt op het terrein van de  

Universiteit Twente, in het hart van het Kennispark en 

het Business & Sciencepark. Deze locatie is zowel met de 

auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar. Daarnaast is 

er voldoende parkeergelegenheid op het terrein voor u en  

uw gasten. 

Audiovisuele middelen
Onze zalen zijn standaard uitgerust met presentatiemiddelen 

zoals een beamer, presentatieschermen en flip-overs. Ook 

beschikt u in al onze zalen over een WIFI netwerk. Daarnaast is  

er in de Erlenmeyer en het Grand Café de mogelijkheid gebruik  

te maken van een handheld of headset microfoon. Het gebruik 

van deze audiovisuele middelen en de benodigde aansluitkabels, 

zijn inbegrepen bij de prijs van de vergaderzaal.

Horeca
Een gezellige businessborrel, uitmuntende catering, zakenlunch 

of zakendiner. Wij hebben volop mogelijkheden om uw evenement 

tot een groot succes te maken. Voor koffie/thee, lunch, diner of 

borrel bent u bij ons aan het goede adres! 

Lunchen op het gezellige terras, dineren in het mooie restaurant 

of het op diverse niveaus borrelen in het Grand Café, maken uw 

bezoek tot een ware beleving.

De ideale locatie
dichtbij talent, 
wetenschap en 
onderzoek.

Door de ligging van The Gallery in 
het hart van het Kennispark en het 
Business & Sciencepark in Twente,  
bieden wij u de perfecte locatie dichtbij 
talent, wetenschap en onderzoek!
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Lunchen op het gezellige 
terras, dineren in het mooie 
restaurant of borrelen in 
het Grand Café maken 
uw bezoek een ware 
beleving.

© Johannes Wassenaar



Tarieven
Bij gebruik van vergaderruimtes buiten openingstijden  

(voor 8:15 u. en na 17:00u.) komen er extra kosten bij voor  

de verplichte aanwezigheid van een receptioniste, à €42,96  

per uur incl. BTW.

In het weekend wordt hier mogelijk een toeslag over berekend. 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Annuleringsregeling
Indien u bij ons heeft gereserveerd en deze reservering wenst  

te annuleren, zijn onze annuleringsvoorwaarden van kracht. 

Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze annulerings-

voorwaarden op www.btc-twente.nl/annuleringsregeling.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met 
ons op of kijk op  
www.btc-twente.nl

Wilt u meer weten over de 
beschikbaarheid van vergaderzalen 
en de mogelijkheden en kosten van de 
verschillende vergaderarrangementen? Neem 
dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder! 

Meer informatie over de tarieven kunt u vinden op  
onze website: www.btc-twente.nl.  

Voor meer informatie of voor het maken van 
een reservering, kunt u contact opnemen met 
reserveringen@btc-twente.nl of 053-4836355.

Opstellingen

Zaal U-vorm Carré Theater Cabaret School

Vijzel 12 16 20 n.v.t. n.v.t.

Membraan 12 16 20 n.v.t. n.v.t.

Membraan groot 38 36  40 n.v.t. n.v.t.

Reactor 30 36 54 45 30

Erlenmeyer 54 60 120 80 84

Erlenmeyer groot 66 78 160 96 92

Grand Café n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Restaurant n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Omschrijving Dagdeeltarief

 (4 aaneengesloten uren)

Vijzel 

1 dagdeel € 69,21

2 dagdelen € 113,26

3 dagdelen € 146,89

Membraan 

1 dagdeel € 69,21

2 dagdelen € 113,26 

3 dagdelen € 146,89

Vijzel + Membraan 

1 dagdeel € 114,71

2 dagdelen € 179,93

3 dagdelen € 229,48

Grand Café / Restaurant 

1 dagdeel € 272,92

Omschrijving Dagdeeltarief

 (4 aaneengesloten uren) 

Reactor  

1 dagdeel € 111,68

2 dagdelen € 167,46

3 dagdelen € 220,22

Erlenmeyer 

1 dagdeel € 190,45

2 dagdelen € 285,32 

3 dagdelen € 403,23

Erlenmeyer groot 

1 dagdeel € 297,66

2 dagdelen € 434,21

3 dagdelen € 620,25

* Voor huurders in een van onze gebouwen, geldt een korting 

op genoemde prijzen. 

Vijzel  20 personen

Membraan  20 personen

Membraan groot  40 personen

Reactor  54 personen

Erlenmeyer  120 personen

Grand Café  125 personen

Restaurant  125 personen

Erlenmeyer groot  160 personen

In The Gallery beschikken wij over 4 vergaderzalen, de Erlenmeyer, de Reactor, de Vijzel en de 

Membraan. De Membraan en Vijzel kunnen worden samengevoegd tot “Membraan groot” en de 

Erlenmeyer kan in combinatie met Membraan groot, als Erlenmeyer groot worden klaargezet,  

zzvwaarbij er ruimte gecreëerd kan worden voor maximaal 150 personen.

De juiste opstelling voor 
elke bijeenkomst.

Maximale capaciteit
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Wilt u weten wat  
BTC-Twente nog meer 
voor u kan betekenen?
Kijk op www.btc-twente.nl


