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UNIEKE (VERGADER)RUIMTE TE HUUR
HET HART VAN MARQUIS
DALEMPROMENADE 70 - TILBURG REESHOF

De Dalempromenade 70 in Tilburg is een multifuctionele ruimte omringd door 
het natuurgebied Dongevallei. Vergaderen, netwerken, borrelen, een workshop 
geven, brainstormsessies, private dining, dit alles is mogelijk terwijl je uitkijkt op 
de natuur, het krabbelende water, de grazende Schotse Hooglanders en de 
verschillende watervogels die hun kroost bij elkaar houden. De inspratie begint als 
vanzelf te borrelen. 

DeDeze unieke ruimte van bijna 10x10 meter bevindt zich in het pand van MarQuis 
Evenementen. Ook wel het creatieve hart van MarQuis genoemd, waar ons 
kantoor tevens gehuisvest is. Wij mogen hier iedere dag genieten van het uitzicht 
en de creativiteit laten stromen. Dit gunnen we eigenlijk iedereen. Daarom bieden 
wij deze unieke locatie te huur aan. Door de grote raampartijen heb je volop 
daglicht en op ieder punt in de ruimte zicht op het natuurgebied. Voor 
besprekingen, sessies of opdrachten waarbij privacy gewenst is, staan er twee 
afafzonderlijke spreekkamers tot je beschikking. Op mooie dagen kan je volop van 
de zon genieten op het aangrenzende terras. 

De bar met keukenfaciliteiten zorgt voor een gemoedelijke en persoonlijke sfeer. 
Een uitgebreide lunch, diner of borrel is zelf te regelen en te bereiden. De locatie 
grenst namelijk aan een klein winkelcentrum met onder andere een bakker en 
supermarkt. Liever zo min mogelijk zelf doen? Wij verzorgen graag de catering 
voor u met verse broodjes, borrelhapjes, dranken of een ander gewenste invulling. 
Ook luxe wijnen en hapjes behoren tot de mogelijkheden. 

DE VOLGENDE FACILITEITEN ZIJN AANWEZIG:
      gratis WIFI      gratis WIFI                   bar/keuken met koffiezetapparaat,     
   projectiewand             waterkoker, koelkast, 2 elektrische     
   tv-scherm met HDMI aansluiting   kookplaten, magnetron/oven en airfryer 
   grote vergadertafel          gratis parkeren voor de deur
   douche                bushalte voor de deur          

Extra meubilair of audiovisuele voorzieningen, 
zoals beamer of flip-over op aanvraag mogelijk. 

MEER INMEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP.
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