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Leuk dat je interesse is gewekt! Wij van
Seats2meet Station Den Bosch gaan er alles aan
doen jou te helpen om van jouw bijeenkomst een
succes te maken!

Seats2meet station Den Bosch betekent
ontmoeten, kennis delen en netwerken op de
best bereikbare plek van Den Bosch, het Station!
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of
thee en natuurlijk een Bossche bol. 

Mensen verbinden, zowel online als offline.
Toegevoegde waarde bieden aan de omgeving,
een succesvolle vergader- en werkplek faciliteren
aan iedereen die zijn bedrijf een succes wil
maken en daarin zo volledig mogelijk ontzorgen.
Dat betekent kwaliteit voor ons.

Ons team, dat altijd bereid is nét even een stapje
verder voor je te gaan, graag met je meedenkt en
snel schakelt als het moment daarom vraagt,
werkt hard om onze kwaliteit hoog te houden.

En natuurlijk verzorgen we jouw bijeenkomst van
A tot Z. Zowel op technisch vlak als vanuit onze
keuken. Want een goede bijeenkomst wordt een
nog groter succes met heerlijke lunches, snacks
en drankjes. 

Natuurlijk klinkt dit allemaal mooi op papier,
daarom nodigen we je graag uit langs te komen
en kennis te maken met ons team en onze
professionele service!

Vriendelijke groeten, 

Team Seats2meet Station Den Bosch

Team Seats2meet v.l.n.r.: , Daniëlle, Lisanne, Justin
                                         Luc, Roger, Helma en Ingrid
                                         



Foto: Ruimte 'Deel'' Foto: Ruimte 'Vrijheid''

Foto: Ruimte 'Reiziger'



Theater
120 pers.

ONZE RUIMTES
Seats2meet Den Bosch is gezien de prachtige
centrale ligging in Station Den Bosch de ideale
plek om vanuit het hele land te ontmoeten en
kennis te delen. We verzorgen hier veel
opleidingen en trainingen. Daarnaast is het
gemakkelijk even binnen te wippen voor een
vergadering voor een paar uurtjes of om te
flexwerken in onze lounge.
Wij beschikken over 12 verschillende vergaderruimtes,
allemaal met een andere uitstraling, geschikt voor
iedere bijeenkomst.  Combineren van ruimtes is ook
mogelijk. Wij kijken graag samen met jou naar de
wensen en faciliteiten voor jouw bijeenkomst en
richten alles in naar wens. 

RUIMTE 'STATION'
Station is onze grootste ruimte (210 m2),

geschikt voor grotere evenementen. Er zijn in

overleg verschillende opstellingen mogelijk. 

U-vorm
 35 pers.
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40 pers.

Cabaret
50 pers.

“ DE STOELEN IN STATION ZIJN
FRIS GROEN GEKLEURD,

GROEN STAAT VOOR ORDE EN
RUST, VOOR BALANS EN

HARMONIE.”

*

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk 



Cabaret
 26 pers.

Carré
18 pers.
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 17 pers.
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RUIMTE 'ENERGIEK'
Een leuke ruimte met een sportief tintje. Kijk jij

via het klimtouw boven het plafond of tik je

liever even tegen de bokszak? Deze ruimte is ook

geschikt voor bijeenkomsten en kan in meerdere

opstellingen neergezet worden. 

“ GESPREK, EEN
MOOIE RUIME

LICHTE RUIMTE DIE
IN OP

VERSCHILLENDE
MANIEREN EEN

GOED GESPREK OP
GANG BRENGT.

RUIMTE 'GESPREK'
Een mooie ruime lichte ruimte die flexibel

ingericht kan worden. Daarmee kun je je

bijeenkomst ook op een andere manier houden,

staand, in kleine groepjes, indeling op thema of

scrum. Altijd een goede vorm voor een goed

gesprek.

* *

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk * Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk 



Carré
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RUIMTE 'REIZIGER'
Op de wand is een grote projectie van een

wereldkaart, die je meeneemt in je reisdromen.

Het is een gezellige, open en lichte ruimte met

veel mogelijkheden, is uitermate geschikt voor

vergaderingen, workshops en trainingen. Ook in

deze vergaderruimte kun je de nodige

audiovisuele middelen boeken.

RUIMTE 'VRIJHEID'
Door kaders te scheppen kan het in je

bijeenkomst duidelijk worden hoe doelen

worden bereikt, zo komt je onderneming

optimaal tot zijn recht. Vrijheid betekent kunnen

gaan en staan waar je wilt. Deze ruimte is

flexibel zodat het past bij je wensen. De

Kraanvogels aan het plafond staan symbool voor

vrijheid. 

'' VRIJHEID BETEKENT KUNNEN
GAAN EN STAAN WAAR JE WILT.

DEZE RUIMTE IS FLEXIBEL EN
PAST ZICH AAN, AAN JOUW

WENSEN. VOEL JE ZO VRIJ ALS
EEN KRAANVOGEL''

* Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk * Afwijkende opstelling, in overleg mogelijk 

**



RUIMTE 'SYNCHROON'
Eigenlijk zou je alleen met een even aantal in

deze zaal mogen zitten. Synchroon is een

gezellige functionele ruimte, samen zittend met

een lekker koppie koffie en een koekje er bij.

Water staat standaard klaar voor je. De tijd staat

stil in Synchroon. 

RUIMTE 'KENNIS'
Al vergaderend kijk je buiten uit op de Sint Jan en

binnen op ons plein waar veel kennis gedeeld

wordt. De uil in het design staat voor wijsheid,

die vergaar je niet alleen.

“AL VERGADEREND KIJK JE
BUITEN UIT OP DE SINT JAN
EN BINNEN OP ONS PLEIN

WAAR VEEL KENNIS GEDEELD
WORDT.”

Carré
4-8 pers.

Carré
10 pers.



Carré
 2-6 pers.

ZAAL 'VERWONDERING'
Kleurrijk en luchtig. Dat maakt deze ruimte

geschikt voor iedere soort bijeenkomst. In

Verwondering vind je een wijds uitzicht voor een

andere kijk op het geheel. Met een team

brainstormen of een coaching sessie.

Verwondering biedt jou wat je nodig hebt.

ZAAL 'AANDACHT'
Door deze opstelling kom je makkelijk met elkaar

in contact, de warme kleuren zorgen voor een

intieme sfeer die nodig is bij een

coachingsgesprek.

“IN VERWONDERING VIND JE
EEN WIJDS UITZICHT VOOR EEN
ANDERE KIJK OP HET GEHEEL." 

Carré
 4-6 pers.



ZAAL 'ZACHTE G'
Dit is echt onze zachtste ruimte voor coaching en
begeleiding. Je hebt in Zachte-G veel privacy, een
gezellige bank en een mogelijkheid om aan tafel te
werken. Een heerlijk thuis weg van huis.
 

Carré
4-8 pers.

“JE HEBT VEEL PRIVACY, EEN
GEZELLIGE BANK EN EEN
MOGELIJKHEID OM AAN

TAFEL TE WERKEN. NET EEN
HUISKAMER,  DE ZACHTE G.”

FACILITEITEN
We zijn van alle gemakken voorzien: 
Smart TV, beamer, microfoon, flipover, laptop,
whiteboard, hybride meeting mogelijkheden, we
hebben het allemaal.

Maar denk ook eens aan een bijzondere spreker
of bedrijfsuitje in de omgeving. Je kunt het zo
gek niet bedenken; we hebben het, of we regelen
het. 

Weet je nog niet precies wat er allemaal mogelijk
is voor je bijeenkomst en heb je wat hulp nodig?
Wellicht kan deze checklist je daarbij helpen!

VERGADER CHECKLIST
Presentatiescherm 
Smart TV/Beamer
Geluidsversterking 
Handmicrofoon
Headset
Microfoon

Pointer

Flip-over met stiften
XXL whiteboard
Notitieblokje   
Pennen
Post-its
Laptop met MS office

360º meeting camera

Spreker
Activiteit voor/tijdens/na
meeting
(Netwerk)borrel



PLEIN
Ons plein is dé ontmoetingsplaats in het pand. Een grote centrale multifunctionele ruimte
waar alle bezoekers samen komen. Het Plein leent zich goed voor evenementen,
(netwerk)borrels en exposities of om gewoon even een bakje koffie te doen!

Flexwerken
Zoek je een lekkere flexwerkplek? Hier kun je heerlijk een paar uurtjes knallen. Tussendoor

even kletsen met een bak koffie en inspiratie opdoen of delen, dan vliegt de werkdag

voorbij. Je boekt gemakkelijk een plekje op www.seats2meet.com.

Foto: 'Plein'Foto:  'Plein'

“HET PLEIN, DE PLEK WAAR
ALLES SAMEN KOMT. HIER

VERZORGEN WE ALLES, VAN 
 LUNCHES TOT BORRELS EN

GROTE SAMENKOMSTEN”



PLATTEGROND
Onze locatie is gevestigd op de derde en vierde
etage van het centraal station in Den Bosch.
Onze ingang bevindt zich op de passerelle tussen
de Ako en Hema, met de lift ga je naar boven.
Daar word je ontvangen door iemand van ons
team. 
 

Kom je graag een keer onze locatie bekijken?

Laat de plattegrond je helpen bij het vinden van

de meest geschikte ruimte voor jou.

4e verdieping

3e verdieping



CATERING
Natuurlijk kom je bij ons om te vergaderen,
maar voor een effectieve vergadering is
het minstens zo belangrijk dat lijf en leden
gevoed worden. 

Daarom besteden wij net zoveel aandacht
aan de catering als aan het faciliteren van
jouw bijeenkomst. Als je alles goed
verzorgd wilt hebben, dan ben je bij ons op
de juiste plek.

Uiteraard hebben wij ook aandacht voor
vegetariërs en allergieën, mocht je dit op
prijs stellen.

Wil je meer breaks in de dag inbouwen?
Wat dacht je van een ambachtelijke
Bossche Bol van Jan de Groot? Of een
frisse smoothie of warme opkikker.
Genoeg opties om de dag te vullen met
smakelijke energizers.

DE BOSSCHE BOL OFWEL
SJEKLADEBOL IS DÉ

GEBAKSPECIALITEIT UIT 'S-
HERTOGENBOSCH.

HEERLIJK ALS
TUSSENDOORTJE.



Foto: Zaal 'Deel'

Foto: Zaal 'Vrijheid'

Het Seats2meet Concept

Vanuit een overvolle treincoupé liep Jeroen richting de uitgang van STATION Den Bosch. Een REIZIGER zonder doel. 
Piekerend met zijn ziel onder zijn ene arm en een laptoptas onder de andere. Hij wist het zeker, zijn meeting met een
mogelijk nieuwe klant in Utrecht had hij verpest. Er moet iets gebeuren…

Sinds vorig jaar is Jeroen freelancer en werkt hij als onafhankelijk financieel adviseur. Hij doet waar
hij goed in is en de VRIJHEID die zijn werk geeft, vindt hij heerlijk. Toch merkt Jeroen dat hij langzaamaan verandert
van een ambitieuze Zelfstandig Professional in een Zelfstandige Zonder Passie en Poen.

Plots werd hij gestoord in zijn sombere gedachten en vol VERWONDERING bleef hij staan. Zijn AANDACHT werd
getrokken door het bord van Seats2meet. Hmmm, daar had hij wel eens van gehoord… Was dit niet die
‘fijne plek waar je kunt vergaderen en werken met een goede bak koffie en gratis wifi’? Nieuwsgierig als altijd
stapte hij het halletje in en nam de lift naar de 4e verdieping.

Binnen werd Jeroen welkom geheten door een vriendelijke dame achter de balie, die hem ENERGIEK het
Seats2meet-concept toelichtte. Met vernieuwde zin nam hij plaats aan een van de tafels op het Plein.
Verrast door de gezellig, huiselijke sfeer en de bedrijvigheid om hem heen ging Jeroen geconcentreerd aan
het werk. Na een poosje trok de verleidelijke geur van verse koffie hem naar de koffiemachines. Toen hij even 
later voor de tweede ronde ging viel hem op dat de ‘dame in het blauw’ er ook weer stond. Ze glimlachte naar
hem en grapte: “volgens mij zijn wij goed in SYNCHROON koffiezetten”. En zo raakte Jeroen in GESPREK met Fleur.

Met een charmante ZACHTE G vertelde Fleur dat ze met een vastgoedclub aan het vergaderen was over
de organisatie van een evenement over architectonisch erfgoed. Jeroen, als ware liefhebber van monumentale
panden, werd meteen enthousiast. Ze nodigde hem uit om even bij de vergadering te komen zitten. 
En zowaar, hij kon hen waardevolle tips geven over de conceptbegroting van het evenement. Zijn KENNIS kwam 
hier goed van pas. “Wat fijn dat je dit met ons deelt” zei ze opgetogen.

Wat een dag! Toen Jeroen naar huis ging, was hij behoorlijk moe, zo vele nieuwe indrukken…
Een bijzondere dag: weliswaar zonder nieuwe klanten, maar toch een heel voldaan gevoel. 
Met een grote glimlach liep hij naar buiten.

Twee weken later kreeg Jeroen een mailtje van Fleur. Of hij het zag zitten om een aantal vastgoedinvesteerders 
te begeleiden bij de aankoop en herbestemming van een oud industrieel pand. 
Ze schreef: ‘Als je geïnteresseerd bent, spreek ik je graag persoonlijk.
Kan je morgen om tien uur bij Seat2meet Station Den Bosch? Dan boek ik een vergaderruimte en onder
het genot van een bakje koffie praat ik je helemaal bij.’ 



WIJ DRAAIEN 
OP ONS 

PROFESSIONELE, 
SECUURE, 

VRIENDELIJKE 
EN HARD WERKENDE 

TEAM DAT MET 
VEEL HUMOR, 

PASSIE EN 
ENTHOUSIASME 

IEDERE DAG 
KWALITEIT 

NEERZET. Luc Van der Keilen

Roger van den Berg

Daniëlle van Roij

Lisanne Koks

Justin Van der Keilen



Foto:  'Aparaten Fabriek'

WIJ ZIJN EEN COMMERCIEEL
BEDRIJF DAT UITBLINKT IN
PERSOONLIJK CONTACT,
COWORKING IN DE HAND

WERKT EN BIJEENKOMSTEN
PROFESSIONEEL FACILITEERT.

SEATS2MEET BRABANT

Naast onze locatie in Den Bosch, hebben we ook nog 2 bijzondere locaties in
Eindhoven en Tilburg. Iedere locatie heeft een eigen uitstraling, maar natuurlijk de
service en kwaliteit die je van Seats2meet Brabant gewend bent.

De centrale ligging van alle drie de locaties biedt de ideale plek om gasten uit zowel
de randstad als Limburg of België samen te laten komen.

Neem vooral contact met ons op als je meer informatie wil ontvangen!

Foto:  'LocHal'

Foto:  'Station 's-Hertogenbosch'' Foto:  'Strijp-S'Foto:  'Strijp-S'



BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR ONZE
LOCATIE IN TILBURG?

Neem dan contact op met onze collega's van
Seats2meet Tilburg Spoorzone voor meer informatie.

         LocHal – 1e verdieping 

         Burg. Brockxlaan 1000

         5041 SG Tilburg

         013 208 40 52

         info@seats2meettilburgspoorzone.nl

         www.seats2meettilburgspoorzone.nl

“DE MEEST SPECIALE RUIMTE
VAN TILBURG. EEN RUIMTE DIE

GESCHIKT IS VOOR
VERGADERINGEN, SYMPOSIA

EN CONCERTEN? DAN ZOEK JE
DE GLAZEN ZAAL. DÈ

EYECATCHER VAN DE LOCHAL.”
 

“NIET ALLEEN EEN UNIEKE
RUIMTE ZOALS ER GEEN TWEE

ZIJN GEMAAKT, MAAR OOK
ZEER OPVALLEND GEPLAATST

IN HET HART VAN DE LOCHAL.”

SEATS2MEET 
TILBURG
SPOORZONE
Aan het eind van de dag ontspannen naar huis
gaan met een tevreden gevoel. De bijeenkomst is
goed verlopen. De deelnemers zijn enthousiast.
De vergaderlocatie is bijzonder en de catering
heerlijk. Wat wil je nog meer? Oh ja, een gunstige
prijs ;). Bij Seats2meet Tilburg tref je
inspirerende  vergaderruimtes en is een mooie
evenementenlocatie. In Het Beste Gebouw van
2019 – de LocHal – hebben we alle faciliteiten
voor je bijeenkomst en richten we alles in naar
jouw wensen. 

Foto: 'Plein'Foto:  Zaal 'Restauratie''

https://seats2meettilburgspoorzone.nl/vergaderzalen-lochal-s2m/
https://seats2meettilburgspoorzone.nl/unieke-vergaderlocatie-in-de_lochal/


WIL JE BIJEENKOMEN IN DEN BOSCH?

Neem dan contact op met onze collega's van
Seats2meet Station Den Bosch voor meer
informatie.

         Station ’s Hertogenbosch 

         Stationsplein 161 5211 BP  Den Bosch 

         073 6900 515

         info@seats2meetstationdenbosch.nl

         www.seats2meetstationdenbosch.nl

SEATS2MEET 
STATION DEN BOSCH
Zoek je een inspirerende vergaderlocatie
centraal gelegen in het land, goed bereikbaar
met openbaar vervoer? Door onze verrijkende
gastvrijheid geven we net dat stukje meer
gezelligheid waardoor je deelnemers zich prettig
voelen. We helpen je mee met het voorbereiden,
zorgen dat de catering goed geregeld is. Zodat jij
effectief kunt vergaderen.

Hoe makkelijk wil je het hebben?

“BIJ SEATS2MEET STATION DEN
BOSCH VIND JE 12  UNIEKE

RUIMTES VOORZIEN VAN ALLE
GEMAKKEN VOOR EEN

GESLAAGDE TRAINING OF
BIJEENKOMST.”

 
“MET EEN LOCATIE ÌN HET

STATION IS HET OV DE IDEALE
MANIER OM ONS TE

BEZOEKEN..”

Foto:  Zaal 'Energiek'



WIL JE IN EINDHOVEN VERGADEREN?

Neem dan contact op met onze collega's van

Seats2meet Strijp-S voor meer informatie.

         Station ’s Hertogenbosch 

         Stationsplein 161 5211 BP  Den Bosch 

         073 6900 515

         info@seats2meetstationdenbosch.nl

         www.seats2meetstationdenbosch.nl

SEATS2MEET 
STRIJP-S 
Wanneer je ontspannen een bijeenkomst wilt houden,

waar het goed verzorgd is en je aan het eind van de

dag tevreden naar huis gaat, dan ga je naar ons.

Gewoon, omdat we meedenken, alles verzorgen en de

sfeer gezellig is. Je bent in een industriële omgeving

waarbij de dynamiek voelbaar is en jij een deel van

uitmaakt. Van ondernemer tot multinational; iedereen

komt bij ons voor het sociale aspect van zakendoen.

Geen standaard locatie, bij ons voel je je thuis.

“JOUW SUCCES 
IS ONS SUCCES!”

 
“VOOR ELKE BIJEENKOMST

HEBBEN WIJ EEN 
PASSENDE RUIMTE VOOR JE.”

Foto: 'Kaf & Koren'Foto:  'Plein'



WIJ BEGELEIDEN VERGADERINGEN EN
REGELEN ALLES WAT JE NODIG HEBT.
BEAMERS, FLIPOVERS, WHITEBOARDS,
SMART TV, JE KUNT HET ZO GEK NIET
BEDENKEN. OOK VOOR CONGRESSEN
LEENT ONZE LOCATIE ZICH PERFECT. HEB
JE ONZE GROTE ZAAL AL EENS BEKEKEN?
JE VINDT HEM IN DEZE BROCHURE. VOOR
VERSCHILLENDE TRAININGEN  OF MOOIE
SYMPOSIA DRAAIEN WE ONZE HAND OOK
NIET OM. EVENEMENTEN ZOALS SCRUM,
LEAN OF AGILE HEBBEN WE VEEL
ERVARING MEE EN DIE DELEN WE GRAAG
MET JE. SAMEN MAKEN WE ELKE
BIJEENKOMST TOT EEN GROOT SUCCES.

SEATS2MEET
STATION DEN BOSCH

Stationsplein 161 
5211 BP 's-Hertogenbosch 

073 69 005 15 | 
info@seats2meetstationdenbosch.nl
www.seats2meetstationdenbosch.nl

https://www.seats2meetstrijps.nl/

