
 

VERHUUR SFEERVOL KOSTEN 
Deze sfeervolle locatie ligt in de historische binnenstad 
van Deventer. Je kunt op loopafstand gratis parkeren 
en COMMOVENDO ligt dichtbij Deventer CS.  
 

Een centraal gelegen rustpunt 
op slechts 10 minuten wandelen van de natuur 

 

DE BEGANE GROND 
Je komt binnen in een hoge ruimte met daarin een 
grote ovale eiken tafel en een gezellig zitje. De tafel 
biedt ruimte aan maximaal 12 stoelen. Met krukjes 
kunnen er extra mensen aanschuiven. 
  

 
Sfeervol vergaderen, trainen en coachen 

 

FACILITEITEN 
Een kopieerapparaat, flip-over en beamer zijn aanwezig. 
In het souterrain zijn yogamatjes, meditatiekussen en 
dekentjes. Er is een mobiele versterker (met microfoon) 
en een professionele massagetafel met alle toebehoren. 
Ingericht en geschikt voor groepen tot 12 personen. 
De piano is redelijk gestemd en niet verlegen  
 

 
Koffie en theehoek met comfortabel zitje 

De omgeving straalt historie uit. Dit is het oudste pand 
van het Bergkwartier en stamt uit 1340 (niet geschikt 
voor rolstoelen). Vlakbij de Brink met vele restaurantjes 
en barretjes. Catering ter plekke is zo geregeld. 
 

 
Een uniek pand op een prachtige plek 

 

AFMETINGEN 
Niets in het pand loopt recht, ga uit van het volgende:  
 Het vloeroppervlak is ongeveer 8x5 meter 
 Op de begane grond is het bijna 4 meter hoog, het 

souterrain is 220-250 cm hoog en de zolder 220 cm. 
  
HET SOUTERRAIN 
Een ruimte om te bewegen, flink lawaai te maken én 
om stil te zijn. Er zijn o.a. yogamatjes, meditatiekussen 
en dekentjes aanwezig. Er is een mobiele versterker 
(met microfoon). Energetisch heerlijk tot rust komen    
 

 
Ruimte voor lichaamswerk, massage, meditatie 

 

DAGLICHT 
Er komt redelijk wat daglicht in het souterrain. Voor het 
binnenklimaat is er een beluchter en een ontvochtiger. 

 

VERGADERARRANGEMENT  
Een toplocatie voor 15 euro per persoon (excl. btw). 
 Inclusief koffie, thee, fruit en lekkernijen 
 Er worden minimaal zes personen berekend 
 Er kan voor een heerlijke lunch worden gezorgd 

 

DAGDELEN 
 58 euro per dagdeel (excl. 21% btw) 

 

 
Individuele gespreksruimte (tevens gastenverblijf) 

 

DE ZOLDER 
Een multifunctionele ruimte voor divers gebruik.  
 Ook geschikt als gastenverblijf 

 

 
Een besloten binnenplaats met grote tafel 

 

BINNENPLAATS 
Op de binnenplaats kun je ‘s zomers heerlijk vertoeven. 

 


