DE BRANDMEESTER

VERGADEREN EN ONTMOETEN IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN LEIDEN

Hartje Leiden
Verscholen tussen de Breestraat
en de Langebrug in Leiden staat
een oude brandslangendroogtoren
omsloten door een bijzondere
stadstuin. In 2016-2017 is het plan
De Brandmeester gerestaureerd en
onder architectuur verbouwd. In het
gebouw zijn de sporen van de oude
geschiedenis van de brandweer en
de Petruskerk nog goed tastbaar. De
ini a efnemers van De Brandmeester
zijn met hun bedrijven bovenin de
toren geves gd.
De stadstuin is aangelegd met
steun van Fonds 1818 en het fonds
wijkini a even. Een oase van groen
in het historische centrum van Leiden.

VergaderlocaƟe
Bent u op zoek naar een plek om
te vergaderen, een workshop te
organiseren, met een team een
heisessie in te plannen of een plan
te presenteren? De Brandmeester
staat voor u ter beschikking en is in
dagdelen te huur.
De moderne tuinkamer (30m²) is van
alle gemakken voorzien. Een lichte,
akoes sch fijne ruimte voorzien
van vloerwarming en hoogwaardig
geïsoleerd glas, maar bovenal een
plek waar u in rust met elkaar in
gesprek kunt gaan.
De standaard vergaderopstelling in
de tuinkamer, aan de grote houten

tafel met comfortabele leren stoelen,
is geschikt voor 8 personen. Deze
opstelling is uit te breiden naar 10
personen.
Voor workshops, heisessies of
trainingen kan een opstelling voor
circa 15 personen in de tuinkamer
worden gemaakt. Maatwerk is alƟjd
in overleg mogelijk.
Het is ook mogelijk om kleinere
ruimtes voor 4 personen (in de
toren of de keuken/kelder) bij
te boeken als break-out-ruimte.
Voor vaste gebruikers is de kleine
vergaderruimte voor 4 personen in de
toren afzonderlijk te huren.
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Tarieven
basic opƟe:
U maakt gebruik van de tuinkamer
voor €75,- per uur (excl. BTW) met een
minimum van 2 uur. Speciale wensen
kunt u al jd met ons afstemmen.
plus opƟe:
U maakt gebruik van de uitgebreide
opstelling, inclusief de break-outruimte(s), te boeken per dagdeel
(4uur) voor €450,- per dagdeel (excl.
BTW).
maatwerk opƟe:
informeer naar onze mogelijkheden.

light opƟe:
Voor de kleine vergaderruimte in de
toren kan een strippenkaart voor
4x1 uur, met uitloop van maximaal
een half uur, worden gekocht. De
kosten van de strippenkaart bedragen
€200 euro (excl. BTW).
Vraag naar de voorwaarden en
mogelijkheden.
Faciliteiten
De Brandmeester beschikt over een
WiFi netwerk. Indien gewenst kan een
beeldscherm voor presenta es en/of
flipovers worden bijgeboekt.

Voor koﬃe en thee hanteren we het
‘doe alsof je thuis bent’ principe.
Hiervoor kunt u gebruik maken van
onze keukenpantry in de kelder.
Maak het extra bijzonder
Wilt u aansluitend aan uw bijeenkomst
meer van Leiden zien? In de omgeving
zijn tal van hippe, leuke restaurants en
gezellige kroegjes. Ook een ac evere
afslui ng van uw bijeenkomst, zoals
een architectuur rondleiding of een
bezoek aan een museum, behoort tot
de mogelijkheden.
Tot ziens bij De Brandmeester!
Alice Clijncke & Jelle Verheijen (2018)
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