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Naast de cateringvoorziening in het
bedrijfsrestaurant, de koffiebar en in de
vergaderruimtes bieden we je cateringservice op
maat. Het assortiment vind je in deze
evenementenmap. Alle prijzen zijn inclusief
begeleiding van ons team en zijn incl. btw.
Is er extra service, in de vorm van bedienend
personeel gewenst, dan horen we dit graag.

Catering
Organiseer je een evenement, vergadering of
bijeenkomst en wil je hier catering bij laten
serveren? Neem dan contact op met de host of
hostess bij de koffiebar van Impulse. Wij
adviseren je graag over het cateringaanbod dat
het beste aansluit bij jouw evenement. We doen
dit op basis van het assortiment in deze
brochure. De artikelen in deze map, met het
appeltje en “gezond werken” benaming zijn in
samenwerking met onze voedingscoaches
samengesteld en sluiten aan bij de visie van
Sodexo op gezonde voeding. Een definitieve
bestelling plaatsen voor catering gaat via het
programma ProQme.

Voor alle services geldt, dat doorbelasting
plaatsvindt op de kostenplaats.

VERGADEREN
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ENJOY ONTBIJTBUFFET - € 14,95
Vanaf 10 personen
Diverse soorten brood, kaas en

vleeswaren, yoghurt met cruesli, croissant 

met jam, fruitsalade, gekookt ei, koffie, thee 

en verse jus d’orange.

O N T B I J T
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GEZOND WERKEN ONTBIJT - € 7,65
Verse fruitsalade, yoghurt met muesli, 
muntthee en een gezonde zuivel smoothie 
gemaakt van één soort fruit en diverse 
groenten.

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de 
dag en zorgt ervoor dat je vol energie de dag 
kunt doorbrengen. Hieronder vind je de diverse 
mogelijkheden.

De arrangementen kun je aanvullen met het 

assortiment op maat, te vinden op pagina 27, 

28 en 29.

GEZOND WERKEN ONTVANGST - € 2,25
Infused water in karaf (2 consumpties p.p.) 
geserveerd met snoeptomaatjes (2 p.p.) óf 
een appel. 

KOFFIE ONTVANGST - € 2,25
Koffie, thee (2 consumpties p.p.), water en 
een koekje. 

KOFFIE ONTVANGST LUXE - € 3,50

Koffie, thee (2 consumpties p.p.) en water 

geserveerd op een buffet. Bij dit 

arrangement wordt een assortiment van 

mini lekkernijen geserveerd. (2 items p.p.) 

Denk hierbij aan Tiny Tony’s, stukje mini 

havermoutreep, fair trade koekjes of een 

mini brownie. 

ONTVANGST

START ONTBIJT - € 8,45
Croissant met jam, yoghurt met

cruesli, koffie, thee en verse jus d’orange.



V E RG A D E R E N
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EEN DAG IN IMPULSE 
Met counterlunch - € 26,95
Met een luxe lunch - € 21,95

Geheel verzorgd vergaderarrangement voor 
de hele dag (08:00 - 17:00 uur).

Bevat onder andere:
▪ De gehele dag koffie, thee en water met 

een assortiment zoete lekkernijen
▪ Vers dag fruit van Willem & Drees
▪ Keuze tussen een Counterlunch in het 

Impulse restaurant of een luxe lunch naar 
keuze geserveerd op een buffet buiten de 
zaal

▪ Power smoothie in de ochtend
▪ Frisdranken in de middag
▪ Muntje voor een luxe koffie, in te leveren 

bij de Impulse bar

De hele dag staat onze host voor de gasten 
klaar.

Vergaderen in Impulse is iets wat men graag 
doet. Een uurtje, een dagdeel of een hele dag. 
Graag verzorgen wij al onze gasten tot in de 
puntjes. Daarom hebben we een aantal 
arrangementen samengesteld. 

De arrangementen kun je aanvullen met het 
assortiment op maat, te vinden op pagina 27, 
28 en 29. Je kunt de dag bij ons ook eindigen 
met een borrel aan de bar of een diner in 
Impulse restaurant. Kijk voor de mogelijkheden 
verderop in deze brochure.

V E RG A D E R E N
EEN DAGDEEL IN IMPULSE - € 19,95
Geheel verzorgd vergaderarrangement 
inclusief lunch gedurende een dagdeel. 

Ochtendarrangement van 8:00 - 12:00 uur 
Middagarrangement van 13:00 - 17:00 uur

Bevat onder andere:
▪ 4 uur lang beschikbaarheid van de zaal
▪ De gehele bijeenkomst koffie, thee en 

water met een assortiment zoete 
lekkernijen

▪ Vers fruit van Willem & Drees
▪ Power smoothie voor extra energie
▪ Counterlunch in het Impulse restaurant 

voor of na de bijeenkomst.

De openingstijden van het restaurant zijn 
11:30 – 13:30 uur.

De hele bijeenkomst staat onze host voor de 
gasten klaar.



LUNCHLUNCH
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STANDAARD LUNCH (v) - € 6,95
Deze basis lunch bestaat uit diverse soorten 
bruine zachte broodjes. (2 p.p.) De broodjes 
zijn belegd met diverse soorten vegetarisch 
beleg. Hierbij valt te denken aan verschillende 
soorten kaas, maar ook hummus met gegrilde 
groenten of een groente spread. Daarbij 
serveren we een stuk fruit van Hollandse 
bodem. Als drankje serveren we een glas 
halfvolle melk. 

LUNCH – DUURZAAM (v) - € 11,95
Deze duurzame en vitale lunch bestaat uit
biologische ingrediënten. Een meergranen
broodje met gevarieerd gezond beleg en
één zachte mueslibol met jonge kaas. Een
snoeptomaatje en/of plakjes komkommer
en een stuk biologisch handfruit. Als drankje
serveren we een glas jus d’orange.

Bovenstaande lunches zijn vegetarisch.
Vlees als beleg kan op verzoek geserveerd
worden.

GEZOND WERKEN LUNCH - € 11,95
Een vitale lunch die bestaat uit een luxe
broodje met gevarieerd gezond beleg.
Hierbij serveren we een power smoothie
om energie te geven en een goed gevulde
salade van de dag. Met daarbij een glas
infused water met kruiden uit onze
kruidentuin.

Bij deze lunch leveren we een work-out
instructie met beweegtips.

LUXE LUNCH - € 11,95
Twee harde mini broodjes en een halve  
sandwich belegd met luxe kaaswaren, 
vleeswaren, vissalade en luxe garnituur. Daarbij 
serveren we een stuk fruit van Hollandse bodem. 
Als drankje serveren we een glas jus d'orange.

De lunch arrangementen kun je aanvullen
met het assortiment op maat, te vinden
op pagina 27 en 28.
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LUNCH
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LUNCHPAKKET GEZOND WERKEN - € 9,95

Eén volkoren boerensandwich met luxe 

beleg, een fruit/groente beker bestaande uit 

fruitsalade en snoeptomaatjes en een 

petflesje water. 

COUNTERLUNCH IMPULSE - € 16,95 p.p.

Wil je met je gasten de beleving van het 

Impulse restaurant meemaken? Tussen 11:30 

en 13:30 uur is iedereen van harte welkom in 

ons restaurant. De gasten stellen vanaf ons 

buffet zelf een lunch samen. Wij hebben een 

dagelijks wisselend menu, bestaande uit 

warme en koude lunchopties. Kijk op onze 

facebook pagina voor het menu van de dag. 

LUNCH DE TOEKOMST - € 20,95
Algen smoothie, quinoa salade met
peulvruchten en zeewier, Wrap met zalm,
appel en zeekraal, Broodje met ‘’Mole’’
kip in Mexicaanse saus met o.a. pure
chocolade. Sandwich van oerbrood, vis,
vlees en vegetarisch. Vers dag fruit van
Willem & Drees. Een glas jus d'orange.

Deze lunch wordt geserveerd vanaf 20 
personen



GEZOND WERKEN RECEPTIE (1 uur) - € 8,95
(2 uur) - € 15,95

Alcoholvrije borrel van een mix van verschillende 
soorten (groente) smoothies, infused water, verse 
jus d’orange en mineraalwater. Daarbij serveren 
we ongezouten noten.

RECEPTIE (1 uur) - € 8,95
(2 uur) - € 15,95

Mix van verschillende soorten frisdrank, (malt) 
bier, rode en witte wijn, jus d’orange en 
mineraalwater.

Daarbij serveren we studentenhaver en pinda’s.

Receptie arrangementen kunnen in de zaal, de 
evenementenruimte, het restaurant of bij de 
Impulse bar geserveerd worden.

B O R R E L   
DRANK
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FRISDRANKEN 1 - € 2,25
Mix van verschillende soorten frisdrank op buffet. 
(1 drankje p.p.)

FRISDRANKEN 2 - € 2,60
1 drankje p.p. assortiment: een mix van 
verschillende soorten frisdrank, wijn en bier bij de
bar als snelle afsluiter van een bijeenkomst (max. 
15 min.)

VOEL JE LEKKER EN VITAAL
Op zoek naar een gezonde toevoeging bij het 
drankenarrangement? We hebben verschillende 
mogelijkheden, zoals vers geperste jus d’orange, 
verse fruit smoothies en infused waters gemaakt 
van kraanwater. Kijk voor het volledige aanbod op 
pagina 27.

B O R R E L   
DRAN K



GEZOND WERKEN HAPJES KOUD - € 7,10
Selectie van door onze koks samengestelde luxe 
koude hapjes. Prijs per 4 stuks.

GEZOND WERKEN HAPJES WARM - € 7,10
Selectie van door onze koks samengestelde luxe 
warme hapjes. Prijs per 4 stuks.
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BITTERGARNITUUR WARM - € 3,55
Gemixte bittergarnituur met dip saus. Keuze 
uit diverse opties. Prijs per 4 stuks.

B O R R E L   
SNACK

AMBACHT UIT DE STREEK - € 5,75 p.p.
Kaas en worst uit de directe omgeving, deze 
borrelplank bevat de mooiste producten uit de 
streek!

Boerenkazen van kaasboerderij Gerrit 
Boonzaaijer uit Achterberg, de geitenkazen 
komen van melkvee bedrijf het Binnenveld. 
Diverse lokale worstsoorten zoals 
Veluwenaartje van Ecofields uit Wekerom, 
cervelaatworst van Valeivarken uit Putten, 
droge runderworst van het Binnenveld. 

VARIATIE VAN DE PLANK - € 10,75 p.p.
Ambacht uit de streek aangevuld met 
groentesticks en dip en gemixte bittergarnituur. 

B O R R E L   
SNACK

BORREL BITES TO SHARE
Prijs per bakje (4 personen)

Zoute koekjes - € 6,10

Notenmix - € 3,55

Olijven - € 3,55

Brood met tapenade - € 6,00 

Groentestaafjes met dip - € 7,10

INSECTEN HAPJE - € 2,75
Als toevoeging op één van de andere 
arrangementen. Prijs per stuk.
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GEZOND WERKEN
Dit buffet is samengesteld in samenwerking met 
de voedingscoaches van Sodexo. We houden 
ook graag rekening met dieetwensen en 
allergieën of intoleranties. Alle buffetten zijn te 
bestellen vanaf 25 personen. 

Prijscategorie 1 - € 25,35
Gazpacho, salade met zalm en avocado, 
geroosterde aubergine tapenade op volkoren 
brood, Shakshuka (kipfilet in tomatensaus en ei), 
zoete aardappelcurry, komkommersalade met 
munt

Prijscategorie 2 - € 30,45
Gazpacho, salade met zalm en avocado, 
kipcocktail met bleekselderij, groente moussaka, 
geroosterde aubergine tapenade op volkoren 
brood, Shakshuka (kipfilet in tomatensaus en ei), 
zoete aardappelcurry, komkommersalade met 
munt en seizoensfruit met yoghurt.

.

D I N E R B U F F ET

STREETFOOD BUFFET
Dit buffet bestaat uit streetfood gerechten uit 
allerlei windstreken die mooi gepresenteerd op 
het buffet neergezet worden. 

Prijscategorie 1 - € 25,35
(4 items per p.p.)
Bijvoorbeeld: een mini burger of hotdog, een 
quesadilla of goedgevulde wrap, noodles box

Prijscategorie 2 - € 30,45
(6 items per p.p.)
Bijvoorbeeld: een mini burger of hotdog, een 
quesadilla of goedgevulde wrap, noodles box en 
een klein dessert geheel in dezelfde stijl.

D I N E R B U F F ET



D I N E R B U F F ET

LANDENBUFFET MEXICAANS
Prijscategorie 1 - € 20,30
Fajitas met kip, taco’s met beef, Mexicaanse 
bonensalade, rijst, guacamole en bijpassende 
garnituren.

Prijscategorie 2 - € 25,35
Fajitas met kip, taco’s met beef, burritos met 
zoete aardappel, nachos, Mexicaanse 
bonensalade, rijst, guacamole en bijpassende 
garnituren.

Prijscategorie 3 - € 30,45
Mexicaans gemarineerde kip op een stokje, 
fajitas met kip, taco’s met beef, burritos met 
zoete aardappel, empanada, Mexicaanse 
bonensalade, rijst, guacamole en bijpassende 
garnituren.

Bovenstaand buffet liever in walking dinner
vorm?  Wij maken graag een voorstel op maat.

D I N E R B U F F ET

LANDENBUFFET
Hieronder vind je voorbeelden van de diverse 
landenbuffetten. Zo is er keuze uit buffetten 
gericht op de Spaanse, Aziatische, Afrikaanse, 
Amerikaanse en Hollandse keuken. De diverse 
prijsklassen geven de diversiteit binnen het buffet 
aan. 
Categorie 1 kent minimaal 3 gerechten; categorie 
2 kent minimaal 5 gerechten; categorie 3 kent 
minimaal 7 gerechten in het buffet. Heb je andere 
wensen? We gaan graag hierover met je in 
gesprek.

LANDENBUFFET ITALIAANS
Prijscategorie 1 - € 20,30
Pasta carbonara, lasagne bolognese, salade 
caprese, brood en tapenade.

Prijscategorie 2 - € 25,35
Pasta carbonara, spaghetti agli e olio met gegrilde 
vis van het seizoen, lasagne met vis, 
salade caprese, brood en tapenade.

Prijscategorie 3 - € 30,45
Koude antipasta, pasta carbonara, spaghetti agli e 
olio met gegrilde vis en vlees (keuze) uit het 
seizoen, lasagne met vis, salade caprese, koude 
pasta salade, brood en tapenade.

1918



D I N E R B U F F ETD I N E R B U F F ET

LANDENBUFFET AMERIKAANS
Prijscategorie 1 - € 20,30
Hotdogs, mini burgers, mac & cheese, coleslaw en 
aardappelgarnituur.

Prijscategorie 2 - € 25,35
Hotdogs, mini burgers, mac & cheese, hotwings, 
ceasar salad, coleslaw en aardappelgarnituur.

Prijscategorie 3 - € 30,45
Hotdogs, mini burgers, mac & cheese, surf & turf 
van biefstuk en gamba, broodjes pulled pork, 
hotwings, mais pannenkoekjes, ceasar salad, 
coleslaw en aardappelgarnituur.

LANDENBUFFET AZIATISCH
Prijscategorie 1 - € 20,30
Noedels, kipsaté, babi pangang, gado gado salade, 
kroepoek en bijpassende garnituren.

Prijscategorie 2 - € 25,35
Noedels, kipsaté, babi pangang, loempia’s, gado
gado salade, knapperige beef salade, kroepoek en 
bijpassende garnituren.

Prijscategorie 3 - € 30,45
Noedels met geroerbakte kip, groentecurry met 
rijst, pad thai, rijstvelloempia’s met gamba, gado
gado salade, knapperige beef salade, tom kha kai
soep, kroepoek en bijpassende garnituren. 

20 21
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D I N E R B U F F ETD I N E R B U F F ET

LANDENBUFFET AFRIKAANS
Prijscategorie 1 - € 20,30
Rijst, gehakt tajine met abrikozen, groene 
bonensalade met banaan en rozijnen, pittige kip 
met gegrilde groente, couscoussalade met 
kikkererwten. 

Prijscategorie 2 - € 25,35
Linzensoep, rijst, zoete aardappel, gehakt tajine 
met abrikozen, gestoofde vis met zwarte bonen, 
groene bonensalade met banaan en rozijnen, 
pittige kip met gegrilde groente, couscoussalade 
met kikkererwten. 

Prijscategorie 3 - € 30,45
Linzensoep, rijst, zoete aardappel, gehakt tajine 
met abrikozen, gestoofde vis met zwarte bonen, 
groene bonensalade met banaan en rozijnen, 
pittige kip met gegrilde groente, couscoussalade 
met kikkererwten, bakbananen, flatbread en 
Libanese mezzes.

LANDENBUFFET SPAANS
Prijscategorie 1 - € 20,30
Gazpacho, patatas bravas, paella met kip, 
gegrilde paprikasalade, sinaasappel-chorizo 
salade en albóndigas in pittige tomatensaus.

Prijscategorie 2 - € 25,35
Patatas bravas, aardappeltortilla, paella met 
kip, visstoofpot, gegrilde paprikasalade, 
sinaasappel-chorizo salade, albóndigas in 
pittige tomatensaus en empanadas met diverse 
vullingen.

Prijscategorie 3 - € 30,45
Patatas bravas, aardappeltortilla, paella met 
kip, visstoofpot, gamba’s in knoflookolie, 
gegrilde paprikasalade, sinaasappel-chorizo 
salade, albóndigas in pittige tomatensaus en 
empanadas met diverse vullingen, manchego
kaas met chutney, Spaanse ham en salami met 
meloen.

Bovenstaand buffet liever in walking dinner
vorm? 
Wij maken graag een voorstel op maat.
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D I N E R B U F F ET
LANDENBUFFET HOLLANDS
Prijscategorie 1 - € 20,30
Soep van kropsla en spinazie, sukadelapjes, 
witlof uit de oven, geglaceerde wortelen en 
doperwten met bieslook, huzarensalade, 
aardappelpuree en salade van jonge bladsla.

Prijscategorie 2 - € 25,35
Jonge boerderijkip met roomboter, gestoofde 
witvis, ‘blote billetjes in het gras’ (gezouten 
snijbonen stamppot met witte bonen), 
geglaceerde wortelen en doperwten met 
bieslook, aardappelpuree, salade van jonge 
bladsla en een bitterbal van stoofvlees.

Prijscategorie 3 - € 30,45
Sukadelapjes, jonge boerderijkip met 
roomboter, gestoofde witvis, ‘blote billetjes in 
het gras’ (gezouten snijbonen stamppot met 
witte bonen), balkenbrij, geglaceerde wortelen 
en doperwten met bieslook, aardappelpuree, 
salade van jonge bladsla, een kroket van 
stamppot zuurkool.

DINE & RIDE - € 10,95
Voor de snelle trek serveren we vanaf 10 
personen, gedurende 30 minuten een 
éénpansgerecht op een buffet. 

Bij de invulling van dit buffet is te denken aan:
• Lasagne of pizza met een groene rucola salade.
• Kip kerrie schotel met rijst.
• Varkensvlees, aardappelen en warme groentes.
• Daghap: de creativiteit van de chef.

SATÉBUFFET
Iedereen houdt wel van een satéspiesje. Daarom 
vind je hieronder diverse keuze mogelijkheden.

Prijscategorie 1 - € 13,20
Gemarineerde spiesen van kipfilet, witte rijst, 
satésaus, atjar en cassave.

Prijscategorie 2 - € 16,75
Gemarineerde spiesen van kipfilet in sojasaus, en 
varkenssaté, nasi en witte rijst, satésaus, atjar en 
cassave.

Prijscategorie 3 - € 19,50
Gemarineerde spiesen van kipfilet in sojasaus, 
beef teriyaki en varkenssaté, stokbrood, nasi en 
witte rijst, satésaus, atjar, seroendeng, en 
kroepoek en cassave.

D I N E R B U F F ET
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EXTRA’S BIJ HET ONTBIJT
• Croissant met jam - € 1,70
• Krentenbol - € 1,55
• Mueslibol - € 1,55

EXTRA’S BIJ DE LUNCH
• Salade van de dag - € 3,50
• Belegd broodje zacht - € 2,10
• Belegd broodje luxe - € 3,30
• Vers afgebakken croissant - € 1,40
• Wrap - € 3,30
• Fruitsalade - € 2,55
• Handfruit - € 0,75
• Smoothie - € 2,30
• Yoghurt met muesli of granola - € 2,30
• Kroket - € 1,25
• Saucijzenbroodje - € 1,95

EXTRA’S BIJ DE ONTVANGST
• Kan koffie/thee - € 4,85
• Karaf verse jus d’orange - € 6,50
• Karaf (karne)melk - € 3,65
• Karaf infused water - € 3,65
• Flesje frisdrank - € 2,25
• Fruitsalade - € 2,55

.

O P  M A AT

OVERIGE INFORMATIE
De landenbuffetten zijn met zorg samengesteld. 
Maar mocht je zelf ideeën hebben voor een 
gerecht, in het buffet naar keuze, dan gaan we 
graag met je in overleg. 

Sommige producten zijn alleen in het seizoen te 
verkrijgen, daarom vragen we je begrip te 
hebben voor het feit dat de genoemde 
gerechten voorbeelden zijn. Uiteraard doen we 
onze uiterste best de gerechten zoals 
omschreven te serveren. Is dit niet mogelijk dan 
stellen we een passend alternatief voor.

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, 
zijn er dieetwensen dan vernemen we deze 
graag.

Dinerbuffetten en recepties (dranken voor bij het 
buffet) zijn tot 20:00 uur zonder additionele 
kosten te boeken. 

Bovenstaand buffet liever in walking dinner
vorm? Wij maken graag een voorstel op maat.

D I N E R B U F F ET
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MINDFUL
• Energy smoothie - € 2,99
• Groente smoothie - € 2,99
• Griekse yoghurt met hartige topping - € 2,99
• Mini Mindful salade van de dag - € 2,99
• Zuidvruchten & zaden - € 1,85
• Bakje olijven - € 3,55

ZOET
• Ambachtelijke havermoutreep - € 1,80
• Bananenbrood - € 1,80
• Fairtrade koekje - € 0,35
• Tiny Tony’s chocolaatje - € 0,45
• Plak cake - € 1,65
• Petit Four - € 2,55
• Gevulde koek, brownie, muffin, donut - € 2,10

.

OP MAAT

Ben je toch nog op zoek naar iets dat niet in 
deze map te vinden is? 

De hosts gaan graag met je in gesprek om 
samen tot een passend voorstel te komen. 
Al eens gedacht aan onderstaande 
mogelijkheden?

• Kookworkshop met een clinic van een 
voedingscoach.  
• Koffiekar inclusief barista of een 
smoothiebar op de afdeling.
• Koffiemuntjes die je kunt in leveren bij de 
koffiebar.

W O R K S H O P 
& MEER
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AANTALLEN - Ontbijtbuffetten zijn te 
bestellen vanaf 10 personen. Dinerbuffetten 
vanaf 25 personen. De overige producten, 
zoals lunches, hapjes en frisdranken, zijn te 
bestellen vanaf 4 personen. Wijkt jouw wens 
af van bovenstaande, dan maken we graag 
een offerte voor je.

BESTELLEN - Bijna alle standaard banqueting 
items zijn tot uiterlijk 14:00 uur, één dag van 
tevoren, te bestellen. Recepties, lunches, 
diners, buffetten en maatwerkaanvragen 
kosten meer tijd en voorbereiding en zijn in 
overleg te bestellen. Kleine groepen kunnen 
er voor kiezen aan de koffiebar te bestellen.

ANNULEREN - Als je de annulering tijdig aan 
ons doorgeeft zijn er geen kosten verbonden 
aan annuleren. Een dag voor het evenement 
hebben wij echter al inkopen gedaan en 
worden de kosten daarom volledig 
doorbelast. Voor buffetten kopen we al 
eerder ingrediënten in, dus vragen we dit vijf 
werkdagen van te voren door te geven. De 
annulering kun je doorgeven aan de host of 
hostess bij de koffiebar van Impulse.

R E S E R V E R EN 
& VOORWAARDEN

SERVEREN - Alle artikelen uit de 
evenementenmap worden, indien van 
toepassing, op een buffet geplaatst. 
Daarnaast worden alle gerechten, buffetten, 
drankjes en hapjes door onze medewerkers 
begeleid. Bij een dinerbuffet mag je uitgaan 
van een serveerperiode van 1,5 uur. Alleen 
het “dine & ride” buffet kent een 
serveerperiode van een half uur. Het ontbijt 
en lunchassortiment zijn tussen 07:30 en 
17:00 uur te bestellen. 

RUIMTE - De levering van de producten is 
standaard in de evenementenruimtes en in 
vergaderzalen. Voor bezorging in Helix zijn 
extra bezorgkosten, van € 7,50, van 
toepassing.

INHUUR - We gaan er vanuit dat alle 
benodigde materialen aanwezig zijn. 
Wanneer dit niet het geval is dan huren we 
de nodige materialen in. De inhuurkosten 
worden dan op kostenplaats doorberekend.

SOCIALE CONTROLE - Met zijn allen zijn we 
verantwoordelijk voor elkaar. Daarom 
kunnen wij in het geval dat dit nodig is, er 
voor kiezen om te stoppen met het schenken 
van alcohol indien dit niet meer verantwoord 
is. Hiervoor vragen we ieders begrip.

R E S E R V E R EN 
& VOORWAARDEN

30 31



30 31

ONS TEAM

Wij zetten onszelf elke dag weer met 
passie in om al onze gasten telkens 

opnieuw te verrassen. 

Suggesties om onze dienstverlening nog 
beter te maken vernemen we daarom 

ook graag! 

Groeten,

Het Sodexo team van Impulse

e-mail: impulse.fb@wur.nl
tel: 0317 482 828

facebook: SodexoImpulse

mailto:impulse.fb@wur.nl

