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Ben je op zoek naar een inspirerende locatie voor een vergadering?
De Loft van Suzie Q is een mooie lichte, inspirerende ruimte met
uitzicht over de jachthaven van Scheveningen. De Loft is compleet
afgesloten van het restaurant en biedt 100% privacy. De ruimte is
flexibel in te delen aan de hand van jouw wensen.
De Loft biedt voldoende ruimte, maar is door de flexibele inrichting en
de verrijdbare plantenbakken ook voor kleinere gezelschappen
sfeervol.

Zaalfaciliteiten
Entree
Via de hoofdingang van het restaurant loop je voor de bar langs, naar
de trap in het midden. De Loft bevindt zich op de eerste etage aan de
linkerkant.

Garderobe
In de Loft is een garderobe aanwezig.

Klimaatregelaar
De Loft beschikt over een klimaatregelaar. Hiermee kunnen wij zowel de
ruimte verkoelen als verwarmen.
Wifi
Tijdens de vergadering kun je gebruik maken van een beveiligde WIFI
verbinding.

Zaalhuur
De zaalhuur bedraagt €250,- per dagdeel.
Een standaard dagdeel geldt van 09.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot
00.00 uur. Een extra uur toevoegen (mits mogelijk) kost €35.

Toiletten
Op de eerste etage, naast de Loft, bevinden zich de toiletten. Deze
toiletgroep is uitsluitend voor de gasten van de Loft.

Huur materialen

Lichtsysteem (inclusief)
De ruimte is voorzien van sfeervolle verlichting, die geheel naar wens
dimbaar is.

Beamer & scherm
€95
Flipover (1 beschikbaar) 0
Laptop
€50
Microfoon
€50
Externe box
€50
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Capaciteit & indelingen
De Loft is zeer ruim en heeft weinig vaste elementen.
Hierdoor kunnen we diverse opstellingen maken waarbij alle
deelnemers aan de bijeenkomst genoeg ruimte om zich heen hebben
indien gewenst en noodzakelijk. Samen bepalen we de meest
geschikte opstelling.
Coronaproof
• Groepen
• Blok
• Theater
• U-vorm

20 personen
12 personen
24 personen
10 personen

Standaard
• Groepen
• Blok
• Theater
• U-vorm

70 personen
30 personen
60 personen
26 personen

Bovenstaande aantallen zijn het maximum. De Loft kan zo ingedeeld
worden dat het voor kleinere gezelschappen ook sfeervol is.
Graag horen we van tevoren wat de gewenste opstelling is.
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Vergaderarrangement €17.5

Vergaderlunch €15.5

Tijdens het verblijf staat de Nespresso Gemini klaar voor onbeperkte
ristretto’s, espresso’s en lungo koffies. Ook staan er flessen
mineraalwater klaar. Dit wordt tussendoor angevuld.

Tijdens de vergadering lunchen? Wij kunnen de lunch verzorgen in het
restaurant of met volledige privacy in de Loft. Wij zorgen ervoor dat het
volgende klaarstaat op het gewenste tijdstip (per persoon):

Uiteraard kunnen we ook een frisdrankbuffet klaarzetten.
Kosten hiervoor worden berekend op basis van nacalculatie.

Start of break

Ambachtelijk brood met omelet en tuinkruiden
wrap met carpaccio van rund, pijnboompitjes, pesto, parmezaanse kaas
en rucola
Thais kokos-limoensoepje

De vergadering starten met een zoetigheid? Of liever een break in de
ochtend of middag voor extra energie? Wij verzorgen het!

Heb je speciale dieetwensen? Laat het ons weten, dan houden wij daar
rekening mee. Liever een complete vegetarische lunch? Dat kan!

Croissant
Zoetigheid chocolade brownie
kaasbroodje
Saucijzenbroodje
verse fruitsalade

€3
€3.5
€4.5
€4.5
€4

Lunch je vaker bij Suzie Q tijdens een vergadering, dan zorgen wij voor
variatie.

Extra’s
Kroket met kalfsvlees of groenten
Glas jus d’orange

€4
€4.5
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Borrelen

Diner

Na de vergadering afsluiten met een ongedwongen borrel is uiteraard
mogelijk. Het borrelplein in ons restaurant is een sfeervolle plek om de
werkdag onder het genot van een hapje en een drankje af te sluiten.
Laat het ons weten als wij een plekje voor jullie mogen reserveren.

Willen jullie blijven dineren? Leuk! Wij reserveren graag een tafel in
ons restaurant voor jullie!

Drank
De kosten van de drank berekenen we op basis van nacalculatie.
Als er speciale verzoeken zijn m.b.t. het assortiment, laat het ons van
tevoren weten.
Hapjes
Broodplankje met kruidenboter
olijven & gerookte amandelen
combiplankje met olijven, brood, nootjes en dips
bitterballen (6 stuks)
groentekroketje (6 stuks)
kaasstengel (6 stuks)
crunchy chicken (6 stuks)

€5
€12.5
€7
€7.5
€7.5
€8.5

7
Betalingsmogelijkheden
Suzie Q accepteert pin, creditcards (Visa en MasterCard) en contante
betalingen. Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca
Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien op www.khn.nl.
Indien gewenst kunnen wij deze voorwaarden kosteloos toesturen.
Facturatie
Wil je de factuur achteraf ontvangen? Dat kan. Hiervoor rekenen wij
€25,- administratiekosten. We verzoeken je dan vriendelijk de correcte
factuurgegevens voorafgaand aan de vergadering aan te leveren.
Aantal gasten
Uiterlijk een week voor de vergadering ontvangen wij het
definitieve aantal gasten (voor de factuur bepalend). We horen
dan ook graag de definitieve begintijd en de eventuele
dieetwensen.
Zijn er op de dag zelf minder gasten aanwezig, dan is dit
financiële risico, voor de opdrachtgever (je betaalt het aantal
gasten wat een week van tevoren is doorgegeven).
Als er op de dag van de vergadering meer gasten dan opgegeven
aanwezig zijn, worden deze kosten op basis van nacalculatie in
de eindfactuur opgenomen.
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Annuleren
Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:

0%
10%
15%
35%
60%
85%
100%

Annuleringsvoorwaarden i.v.m. Corona
Bij annulering van de vergadering door Suzie Q, bijvoorbeeld door
besluite en noodzaak vanuit de overheid, brengen we geen kosten in
rekening.

Bereikbaarheid

Bij annulering van de vergadering vanuit de organiserende partij, mede
op eigen initiatief en standpunt, maar zonder besluiten en noodzaak
vanuit de overheid, zullen bovenstaande annuleringsvoorwaarden van
toepassing zijn.

Parkeren
Tot 18.00 uur is het elke dag gratis parkeren op de Dr. Lelykade. Als alternatief kun
je parkeren in de parkeergarage van de Gamma tegenover Suzie Q. De omliggende
straten hebben een limiet van 2 uur.
Openbaar vervoer
Suzie Q is zowel met tram als met bus goed te bereiken. Voor een actueel
reisadvies en reistijden kunt u www.9292ov.nl raadplegen.
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