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De locaties van Hofclub Werken & Vergaderen zijn sfeervolle werk- en vergaderlocaties  
in Woerden en Utrecht. Wij faciliteren vergaderingen en bijeenkomsten tot 130 personen,   

Capaciteit
Loungecafé 
tot 125 personen

Monaco* 
tot 54 personen

Barcelona & Cannes* 
beide zalen tot 16 personen

 WOERDEN

In onze locatie in Woerden voel je je 
gelijk thuis. Of je nu komt vergaderen 
of gaat werken in je eigen kantoor of 
op een flexwerkplek, de sfeer is altijd 
prettig. Locatie Woerden kenmerkt zich 
door de warme uitstraling, ruime en 
lichte kantoorruimten, comfortabele 
(flex)werkplekken en haar centrale 
ligging nabij station Woerden en de A12. 

 UTRECHT

Centraal, modern en kleurrijk:  
bij ons in Utrecht zit je goed! Onze 
locatie ligt nabij de A2. De A12 en 
A27 bereik je binnen 10 minuten. Het 
openbaar vervoer stopt op 300 meter 
van onze entree. De buslijnen 38  
en 48 verbinden je met stations  
Utrecht Centraal, Leidsche Rijn en 
Maarssen. 

We zijn gevestigd in het pand van het 
Utrechtse participatiebedrijf UW.  
Door samen te werken, leggen we een 
verbinding tussen het zakenleven en de 
maatschappelijke visie waar UW voor 
staat: werken aan een samenleving 
waarin iedereen meewerkt naar 
vermogen. Zo kan iedereen zijn talent  
ontwikkelen en plezier hebben in het 
leven. Dit geeft een extra dimensie  
aan werken en vergaderen bij onze 
locatie in Utrecht.

Vergaderen
De luxe en ruime vergaderzalen bieden 
alle mogelijkheden voor succesvolle 
workshops, trainingen en presentaties.

we bieden ruime en lichte (flex)werkplekken en verhuren kantoorruimten. Door onze warme 
uitstraling en centrale ligging zijn wij de perfecte locatie om te werken én te vergaderen. 

Werken en vergaderen in  Woerden én Utrecht

Vanaf € 125,- (excl. BTW) vergader je  
al een dagdeel bij ons.  
Inclusief onbeperkt koffie, thee, 
(munt)water en koekjes. Ook bieden 
we uitgebreide lunch-, diner- en 
borrelmogelijkheden.

Capaciteit
De Hofzaal* 
tot 130 personen

Domstad zaal* 
tot 30 personen

Utrecht zaal*  
tot 20 personen

Achter zaal 
tot 14 personen

* De vergaderruimten zijn voorzien van moderne 
touchscreen presentatieschermen.

* De vergaderruimten zijn voorzien van 
beamer en presentatiescherm.



Kantoorruimten en  
(flex)werkplekken
Wij bieden op beide locaties lichte en 
smaakvol ingerichte (flex)werkplekken 
aan. Wat past bij jouw (startende) 
onderneming? Een flexibele werkplek 
op strippenkaartbasis, meerdere 
werkplekken of ga je liever voor een 
eigen afgesloten kantoorunit? Je 
betaalt één vaste prijs, waarvoor je van 
alle faciliteiten gebruik kunt maken. 
Bovendien zijn de contracten zeer 
flexibel, waardoor we je de mogelijkheid 
bieden om met je bedrijf makkelijk uit te 
breiden, zonder te verhuizen!

Informeer naar de mogelijkheden of 
kom een keer (gratis) proefwerken op 
onze locaties en ervaar zelf waarom het 
bij ons prettig werken is!

Hofclub Werken & Vergaderen
T 085 484 10 00 | www.hofclub.nl

Locatie Woerden: Zaagmolenlaan 4 | woerden@hofclub.nl
Locatie Utrecht: Niels Bohrweg 121 | utrecht@hofclub.nl

Uw voordelen als huurder
Bemande receptie en 
ontvangst van gasten door 
een ervaren gastvrouw

Gratis gebruik van de 
sfeervolle vergaderruimten 

Werkcafé in Utrecht & 
Loungecafé in Woerden

Inclusief servicekosten, 
schoonmaak, wifi, print-
en kopieerfaciliteiten

Gratis postadres

Mogelijkheden werkplekken
• Flexwerkplek: € 22,50 per dag
• Plug-and-play werkplek:  

v.a. € 225,- per maand
• Verhuur van ruime en 

comfortabele kantoorruimten

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.




