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Samenkomen 
doe je hier!

d’n Office heeft 11
multi-functionele 

ruimtes onder 
één dak om te:

Meeten • Greeten • Trainen 
Lunchen • Brainstormen 

Werken • Spreken • Loungen 
Presenteren • Onderwijzen 
Ontvangen • Creëren • Eten 

Bewegen • Dakterrassen 
Introduceren • Inspireren

Ontdek het zelf!
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[Kom naar d’n Office] 

Dé plek om elkaar te ontmoeten!

Bij ons binnenkomen betekent een gevoel van Brabantse 
gastvrijheid ervaren en je welkom voelen in een frisse, 
ongedwongen en creatieve omgeving. Of je nu gaat werken 
op je flex-plek, een seminar komt volgen in de Klub of een 
brainstormsessie hebt met collega’s in de Bunker.

Waarvoor kun je terecht bij d’n Office?

Het antwoord: waarvoor eigenlijk niet? Wat je ook wilt 
organiseren of van plan bent: grote kans dat je bij ons slaagt 
voor een  geschikte locatie.

d’n Office 
Loopkantstraat 25 

5405 AC Uden
0413-39 77 77

receptie@dnoffice.nl
www.dnoffice.nl 

Samenkomen met je team, overleg met klanten of een seminar 
organiseren? Ruimte nodig voor een productintroductie of het 
afnemen van een examen? Op zoek naar een mooie loungeplek 
op een toffe locatie? Kom dan naar d’n Office!

d’n Office ligt in het Brabantse Uden, door de centrale ligging goed bereikbaar via de 
A50 met auto en OV. Je vindt ons stoere, grijs gevleugelde pand - met 200 gratis 
parkeerplaatsen en bushalte om de hoek - op een half uurtje afstand van Eindhoven, 
Den Bosch en Nijmegen.

Sinds 2016 huist d’n Office in het karakteristieke, oude “Sandoz” kantoorpand en 
onderging het een complete metamorfose naar de moderne gebruikerswensen van nu. 

Vandaag is het een retro-stoere, sfeervolle en ongedwongen  werk- en ontmoetingsplek 
voor een “melting pot” van zo’n 60 enthousiaste ondernemers: Van yoga-master tot 
advocatenkantoor!

Met 11 fraaie ontmoetingsruimtes is d’n Office ook een toplocatie voor meetings, 
seminars, workshops en elke andere manier van samenkomen. En met natuurgebied de 
Maashorst binnen handbereik ook ideaal in combinatie met een buitenactiviteit.

[Welkom bij d’n Office!]

Bij ons vind je alles
onder één dak om te:

Meeten • Greeten • Trainen • Lunchen 
Brainstormen • Werken • Spreken 

Loungen • Presenteren • Onderwijzen 
Ontvangen • Creëren • Eten • Bewegen 

Inspireren • Introduceren 
Dakterrassen • En meer

Waarom d’n Office?
• Ons pand ‘ontspant’. Bij d’n Office ervaar je een ambiance die 

verrast en inspireert, prikkelt en verbindt. Een stadse beleving 
in dorpse gastvrijheid. 

• Keuze uit 11 bijzondere en veelzijdige ruimtes, los  van of in  
combinatie met elkaar te gebruiken (tot 150 pax per ruimte)

• Voorzien van alle moderne faciliteiten voor een succesvol event
• Centrale ligging tussen Eindhoven, Nijmegen en Den Bosch
• Goed bereikbaar met auto (A50) en OV (bushalte om de hoek)
• Gratis parkeergelegenheid (200 plaatsen)
• Gezellige horecaruimte met sfeervol tuinterras voor extra  

capaciteit en de zonnige dagen
•  Eigentijds borrelen en loungen vanaf ons dakterras de Sky
• Ruime keuze in vergader-, lunch- & (finger)food concepten
• Vlakbij natuurgebied de Maashorst voor combinaties met  

buitenactiviteiten

Kom het zelf ontdekken bij d’n Office!

Op zoek naar wat extra’s? 

Ben je op zoek naar een actieve ‘break’ of net dat beetje extra? 
Wij van d’n Office denken graag met je mee om van jouw 
bijeenkomst of event een nog groter succes te maken. 

Ga voor een leuke workshop of 
buitenactiviteit in de Maashorst!

d’n Office is het thuishonk van 60 enthousiaste ondermers 
met een kleurrijk palet aan expertise. Van fotograaf tot 
yoga-master, van vlogger tot communicatiespecialist, van 
filmmaker tot sportinstructeur: je kunt het zo gek niet 
bedenken of ze hebben hun plek gevonden bij d’n Office! Dus 
heb je wel oren naar een verbindende schilderworkshop of 
ontstressende Yoga-sessie, bij ons kan het. Wil je een spreker 
inhuren of liever een workshop van buiten d’n Office? Ook dan 
helpen we je graag verder. 

Meer in voor een sportief element? 

Dat kan! Want natuurgebied de Maashorst zit om de hoek. 
Denk bijvoorbeeld aan segway-, mountainbike- of GPS tochten, 
of een klim-clinic bij Klimpark Uden. Ook karten, lasergamen 
en escape-rooming zijn binnen handbereik.  

Of het nou om een creatieve, zakelijke of sportieve 
activiteit gaat, informeer bij ons naar de 
mogelijkheden; we verrassen je graag!
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d’n Office bestaat uit drie lagen en telt in totaal 10 vleugels die met 
elkaar in verbinding staan. Vier vleugels op de begane grond, nog 
eens vier op de eerste verdieping en 2 royale vleugels met dakterras 
op de tweede verdieping.

Op de begane grond bevindt zich de gezamenlijke entree/ontvangstlobby en het 
huiselijke horecahart van d’n Office: d’n Mess. De huurbare ruimtes bevinden zich 
verdeeld over het gebouw (zie plattegronden) en zijn via de trapopgangen en de lift goed 
bereikbaar. Het gebouw is voorzien van airconditioning en diverse ruimtes ook met 
dimbare led verlichting voor elk gewenst sfeereffect.

[Ons pand]

Onze 11 locaties 
d’n Office heeft 11 veelzijdige en fraai ingerichte ruimtes die geschikt zijn voor groepen 
tot 150 personen of meer als ruimtes in combinatie met elkaar worden gebruikt. Met 
een grote diversiteit in sfeer en vierkante meters zijn ze bovendien gemakkelijk aan te 
passen op elk type bijeenkomst. Ontworpen en ingericht door lokale designers hebben ze 
stuk voor stuk een heel eigen en sfeervol karakter, en zijn ze voorzien van alle 
moderne faciliteiten. 

Altijd de juiste sfeer met LED verlichting 
Licht heeft een grote invloed op stemming en sfeer. Hier houden we bij d’n Office 
rekening mee door dimbare LED verlichting te gebruiken. In enkele ruimtes 
(de Groenkamer en de Klub) gebruiken we zelfs panelen die niet alleen in lichtintensiteit 
maar ook in kleur zijn terug te dimmen. Koel wit licht voor extra concentratie tijdens 
werksessies of een wake-up momentje, of warm wit licht voor een gezellige sfeer tijdens 
een informele evaluatie. d’n Mess en d’n Joga  zijn voorzien van RGB lichtstrips 
waarmee je de ruimte een gekleurde gloed kunt geven, ideaal voor een 
presentatiemoment tijdens een productintro of net dat beetje extra mood bij de 
bedrijfsborrel. Altijd de juiste sfeer dus voor jouw event!
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[Basisfaciliteiten] 
Alle ruimtes* zijn standaard voorzien van: 

• Beamer met scherm of Professionele TV (met Chromecast of 

HDMI te bedienen)

• WiFi

• Flipover(s) met stiften

• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier

• Post-its en potloden met d’n Office logo

• Klimaatbeheersing

[Faciliteiten per ruimte]
Overige faciliteiten die locatie-specifiek zijn staan per ruimte aangegeven op de detailpagina’s. Zo 
beschikken enkele ruimtes over een speaker, dimbare verlichting voor ambient light, of zelfs een 
pingpongtafel voor een sportieve break! 

Extra faciliteiten nodig?
Geen probleem, er is veel mogelijk. Zo nodig kunnen we ook extra faciliteiten inhuren. Vraag gerust 
bij ons naar de mogelijkheden en laat even weten hoe we je hierin verder kunnen helpen.

* M.u.v. van d’n Tuin en de Sky

Ruimte Verdieping Aantal m2 Blok | Carré Theater U-vorm Examen Staand Prijs per dagdeel*

1 d’n Mess BG 200 m2 - 90 - - 150 op aanvraag

2 d’n Tuin BG 200 m2 - op aanvraag - - 150 op aanvraag

3 d’n Klets BG 12 m2 5 | - 4 - 1 6 27,50

4 de Gym BG 42 m2 12 | - 20 10 6 25 75,00

5 de Bunker 1 18 m2 6 | - 6 5 2 8 47,50

6 de Groenkamer 2 55 m2 16 | 20 30 16 10 40 75,00

7 d’n Joga 2 66 m2 20 | 24 45 22 15 60 125,00

8 ‘t Bordeel 2 28 m2 10 | 14 20 10 6 20 47,50

9 de Kerk 2 20 m2 8 | - 9 - 4 15 37,50

10 de Klub 2 95 m2 24 | 34 60 30 15 85 250,00

11 de Sky 2 120 m2 - op aanvraag - - 100 250,00

* Een dagdeel is 4 uur (ochtend/middag/avond) 
en genoemde prijzen zijn excl. BTW

Vergaderopstellingen en 
ruimtes combineren
Alle ruimtes zijn op elk gewenst doel aan te passen vanwege de vele 
denkbare vergaderopstellingen, zoals een U-, Carré- of Blokvorm. 
Enkele zijn ook heel geschikt voor een Examen- of Theateropstelling; 
andere weer ideaal om in combinatie te gebruiken met naastgelegen 
‘break-out’ rooms. Dit is handig als je groepen mensen tijdelijk van 
elkaar wilt afzonderen voor individuele gesprekken of opdrachten. 

[Overzicht]

€

€ 

€

€

€

€

€

€

€

Capaciteitsweergave
Het aantal personen per locatie hangt af van de gewenste opstelling, 
waarbij het maximum aantal personen in deze brochure steeds in een 
staande opstelling wordt weergegeven. Voor meer informatie, neem 
contact op via receptie@dnoffice.nl. We kijken dan samen naar de 
mogelijkheden.  

Spelregels
Voor het huren van een ruimte bij d’n Office gelden ook bij ons enkele 
spelregels. Dit zijn afspraken die we samen maken om duidelijk, 
eerlijk en prettig met elkaar te kunnen samenwerken. Je kunt ze 
vinden op onze website.

* De vermelde Informatie en tarieven in deze brochure zijn onder voorbehoud van 

onvoorziene wijzigingen en drukfouten.
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[Begane grond]

d’n Mess - tot 150 personen (horecapunt)

d´n Mess is het hart en horecapunt van d’n Office: dé ontmoetingsplek 
voor een goed gesprek tijdens een lekkere lunch of diner, een kop 
Barista koffie of een borrel met tapa. Met een inspirerend decor en 
sfeervol tuinterras is het bij d’n Mess zowel binnen als buiten heerlijk 
vertoeven. Met 2 verhoogde ‘podium’ delen is deze ruimte ook geschikt 
voor presentaties en events; maar denk ook aan bijvoorbeeld 
kamerconcerten of andere vormen van entertainment!

d’n Tuin - tot 150 personen

Het tuinterras van d’n Mess ligt in het verlengde van d’n Mess en is 
met een groen decor en gezellige picknicktafels een heerlijke plek om 
samen te kletsen en genieten in de buitenlucht. Voor, ter onderbreking, 
of na afloop van je event met een glaasje cava, vers broodje falafel, kop 
koffie of fruitwater tijdens de warme dagen. 

d’n Klets - tot 6 personen

d’n Klets is de kleinste ruimte van d’n Office, sfeervol ingericht met 
een gezellige en moderne uitstraling. Ideaal voor 1-op-1 gesprekken, 
kleinschalige ontmoetingen met een persoonlijk karakter, zakelijke 
besprekingen of coaching sessies. 

de Gym - tot 25 personen

Een stoere ruimte die je laat teruggaan in de tijd vanwege het ‘old 
school’ gevoel en de vele sportieve elementen. De Gym is een speelse 
en creatieve ruimte dus ideaal voor een brainstormsessie of 
out-of-the-box meeting met tussendoor bijvoorbeeld de mogelijkheid 
voor een potje pingpong

.   

01

02

03

04
INGANG

d’n Tuin

Kantoren van ‘Officers’

Huurbare ruimte

d’n Mess

de Gym

d’n Klets

[Onze ruimtes in vogelvlucht]
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de Groenkamer - tot 40 personen

Een combinatie van groendecoraties en natuurlijke houten elementen geeft 
een gevoel van buiten, rust, ontspanning en natuur. Groei en ontwikkeling 
staan hier symbool als aansluiting op het bereiken van bedrijfs- en 
communicatiedoelen.

d’n Joga - tot 60 personen

d’n Joga is een grote ruimte die rust, sereniteit en licht uitstraalt. Ideaal voor 
yogalessen en mindfulness, maar vanwege de mogelijke theater- en 
examenopstelling is deze ruimte ook heel geschikt voor presentaties, 
seminars en het afnemen van toetsen. 

‘t Bordeel - tot 20 personen

Zoekt u een verrassende of een – net even wat anders dan anders - ruimte? 
Verras uw gasten dan met een uitnodiging voor een gesprek in ‘t Bordeel! Een 
kleine, Moulin-Rouge achtige ruimte die het ijs in gesprekken snel zal doen 
breken vanwege het intieme en zintuigprikkelende karakter. Mooi om te
gebruiken als break-out room in combinatie met de naast gelegen Klub, 
samen een heel mooi koppel!

de Kerk - tot 15 personen

We nodigen je uit om tot bezinning en hogere sferen te komen in de Kerk! 
Een kleine, intieme ruimte met sobere uitstraling en een goede match voor een 
(personeels)gesprek of werkvergadering. Ook handig om als break-out room te 
gebruiken in combinatie met de naastgelegen ruimte ‘t Bordeel of de Klub. 

de Klub - tot 85 personen

de Klub is met haar luxe uitstraling en sfeervolle aangrenzende dakterras ‘de 
Sky’ een waar paradepaardje. Vanuit de Klub heb je een prachtig uitzicht, en 
door de uitgesproken combinatie van een imposante vergadertafel en grote 
comfortabele loungebanken, gaan vergaderen en ontspannen hier hand in 
hand. Deze ruimte ademt de sfeer uit van Boardroom-meetings, high-level 
trainingen en eigentijds ontmoeten. 

de Sky - tot 100 personen

de Sky is ons dakterras in het verlengde van de Klub. In overleg is deze ruimte 
op bepaalde momenten ook apart van de Klub te huren voor een gezellig sa-
menzijn in de buitenlucht, bijvoorbeeld voor een (winter)BBQ , netwerkborrel of 
buffet in stijl. 
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[2e verdieping]

d’n
Joga

de Klub

de Sky

11
Kantoren van ‘Officers’

Huurbare ruimte

de Groenkamer

de Kerk ‘t Bordeel

de Bunker - tot 8 personen

Ervaar het industriële en besloten karakter van de Bunker! 
Met een stoere, robuuste uitstraling is deze ruimte heel geschikt 
voor kleine gezelschappen.   

05

de Bunker

Kantoren van ‘Officers’

Huurbare ruimte

[1e verdieping]

1110
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d’n Mess: ‘t Hart van d’n Office
d´n Mess is het hart en horecapunt van d’n Office. Dé ontmoetingsplek 
voor een goed gesprek tijdens een lekkere lunch of diner, een kop 
Barista koffie of een borrel met tapa. Met een inspirerend decor en 
sfeervol tuinterras is het bij d’n Mess zowel binnen als buiten heerlijk 
vertoeven. Met 2 verhoogde ‘podium’ delen is deze ruimte ook zeer 
geschikt voor presentaties en events; maar denk ook aan bijvoorbeeld 
kamerconcerten of andere vormen van entertainment.

d’n Tuin
Het tuinterras van d’n Office grenst aan d’n Mess en is met een
groen decor en gezellige picknicktafels een heerlijke plek om 
samen te kletsen en genieten in de buitenlucht. Voor, ter 
onderbreking, of na afloop van je event met een glaasje cava, 
vers broodje falafel, kop koffie of fruitwater tijdens de warme dagen. 

[d’n Tuin] [d’n Mess] 

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Beamer met groot scherm  (met HDMI  

aansluiting te bedienen)
• WiFi
• Klimaatbeheersing
• RGB ledstrips voor sfeeraanpassing   

(warm wit en kleur)
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

[Basisfaciliteiten] 
• Picknickbanken 
• Loungehoek met palletbanken
• WiFi

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten 
worden verzorgd of extern ingehuurd. 
Vraag ons naar de mogelijkheden.

150 150
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d’n Klets 
d’n Klets is de kleinste ruimte van d’n Office, sfeervol ingericht met 
een gezellige en moderne uitstraling. Ideaal voor 1-op-1 gesprekken, 
kleinschalige ontmoetingen met een persoonlijk karakter, zakelijke 
besprekingen of coachingsessies.

[d’n Klets]

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Vaste hoekbank
• Televisie voor presentatiedoeleinden (met HDMI 

aansluiting te bedienen)
• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

[de Gym]
de Gym
Een stoere ruimte die je laat teruggaan in de tijd vanwege het ‘old 
school’ gevoel en de vele sportieve elementen. De Gym is een speelse 
en creatieve ruimte dus ideaal voor een brainstormsessie of 
out-of-the-box meeting. Probeer hier ook eens een keer staand te 
vergaderen, of een spelelement toe te voegen aan je presentatie met 
bijvoorbeeld een potje pingpong! 

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Speaker
• Pingpongtafel als vergadertafel; incl. batjes voor 

een sportieve break
• Professionele presentatieapparatuur (beamer 

+ scherm) draadloos met Chromecast of HDMI 
aansluiting te bedienen

• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

12 20 10 6

6 25

5 4 1
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de Bunker 
Ervaar het industriële en besloten karakter van de Bunker! 
Met een stoere, robuuste uitstraling is deze ruimte heel geschikt 
voor kleine gezelschappen.   

[de Bunker]

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Professionele presentatieapparatuur (beamer 

+ scherm) draadloos met Chromecast of HDMI 
aansluiting te bedienen

• Wifi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden. 

 i n s p i r e r e n
o n t m o e t e n

c r e ë r e n

8

6 6 5 2
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d’n Joga
d’n Joga is een grote ruimte die rust, sereniteit en licht uitstraalt. 
Ideaal voor yogalessen en mindfulness, maar vanwege de mogelijke 
theater- en examenopstelling is deze ruimte ook heel geschikt voor 
presentaties, seminars en het afnemen van toetsen. 

[d’n Joga] 

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• RGB ledstrips voor sfeeraanpassing 

(warm wit en kleur)
• Professionele presentatieapparatuur (beamer 

+ scherm) draadloos met Chromecast of HDMI 
aansluiting te bedienen

• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

[de Groenkamer]
de Groenkamer 
Een combinatie van groendecoraties en natuurlijke houten 
elementen geeft deze ruimte een gevoel van buiten, rust, ontspanning 
en natuur.  Groei en ontwikkeling staan hier symbool als aansluiting 
op het bereiken van bedrijfs- en communicatiedoelen.

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Ambient light met dimbare Led panelen die op 

elk ‘mood’ moment in kleur en intensiteit zijn 
terug te dimmen 

• Professionele presentatieapparatuur (beamer 
+ scherm) draadloos met Chromecast of HDMI 
aansluiting te bedienen

• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

60 40

16 | 20 30 16 1020 | 24 45 22 15
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‘t Bordeel
Zoekt u een verrassende of een – net even wat anders dan anders - 
ruimte? Verras uw gasten dan met een uitnodiging voor een 
gesprek in ‘t Bordeel! Een kleine, Moulin-Rouge achtige ruimte 
die het ijs in gesprekken snel zal doen breken vanwege het intieme 
en zintuigprikkelende karakter. Mooi om te gebruiken als 
break-out room in combinatie met de naastgelegen Klub,  
een hele mooie combi!

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Professionele presentatieapparatuur (beamer + 

scherm) met HDMI aansluiting te bedienen
• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

20

10 | 14 20 10 6

de Kerk
We nodigen je uit om tot bezinning en hogere sferen te komen in de 
Kerk! Een kleine, intieme ruimte met sobere uitstraling, een goede 
match voor een (personeels)gesprek of werkvergadering. Ook handig 
om als break-out room te gebruiken in combinatie met de 
naastgelegen ruimtes ‘t Bordeel of de Klub. 

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• Professionele presentatieapparatuur (beamer + 

scherm) met HDMI aansluiting te bedienen
• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

15
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[‘t Bordeel] [de Kerk]Sfeerimpressie Sfeerimpressie
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de Sky
de Sky is ons dakterras dat in het verlengde ligt 
van de Klub. In overleg is deze ruimte op bepaalde 
momenten ook apart van de Klub te huren voor 
een gezellig samenzijn in de buitenlucht, 
bijvoorbeeld voor een (winter)BBQ , 
netwerkborrel of buffet in stijl. 

[de Sky]

[Aanwezige faciliteiten] 
Ons dakterras is standaard voorzien van:
• Moderne loungesets 
• Groenbeschutting
• Decoratieve verlichting
• Diverse statafels
• WiFi

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden 
verzorgd of extern ingehuurd. Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

100
[de Klub]

de Klub 
de Klub is met haar luxe uitstraling en sfeervolle aangrenzende 
dakterras ‘de Sky’ een waar paradepaardje. Vanuit de Klub heb je 
een prachtig uitzicht, en door de uitgesproken combinatie van een 
imposante vergadertafel en grote comfortabele loungebanken, gaan 
vergaderen en ontspannen hier hand in hand. Deze ruimte ademt de 
sfeer uit van Boardroom-meetings, high-level trainingen en
eigentijds ontmoeten.  

[Aanwezige faciliteiten] 
Deze ruimte is standaard voorzien van: 
• 3 grote loungebanken en 12-persoons vergadertafel
• Stereo installatie met boxen
• Ambient light met dimbare Led panelen die op elk ‘mood’ 

moment in kleur en intensiteit zijn terug te dimmen
• Professionele presentatieapparatuur (beamer + scherm) 

draadloos met Chromecast of HDMI aansluiting te  
bedienen

• WiFi
• Klimaatbeheersing
• Flipover met stiften
• Klemborden met d’n Office logo en schrijfpapier
• Post-its en potloden met d’n Office logo

[Extra faciliteiten]

Op aanvraag kunnen extra faciliteiten worden verzorgd of 
extern ingehuurd. Vraag ons naar de mogelijkheden.
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[Food & Drinks]

Mix & Match!

Cappuccino • Verse muntthee 
Cava • Vers gebak • Zoutjes & Chips • 
Brabantse Worstenbroodjes • Donuts 

Smoothies • Petit fours • Broodje Falafel 
Breekbrood • Tzatziki • Tony Chocolonely 

Huisgemaakte soep • Verse salades • Verse 
fruitsapjes • Biologische limonade • Luxe 

belegde broodjes • Griekse yoghurt
Energierepen • Borrelplank • Croissantjes

Bitterballen • BBQ • Buffet
En meer!

Wij verzorgen alles!

Bij ons kan het allemaal. Want niks zo belangrijk als lekker vers eten en 
drinken tijdens je event! 

Maar goede catering is ook heel persoonlijk en soms afhankelijk van wat je 
op welk moment organiseert en met wie. Daarom kun je bij ons alles naar 
eigen wens samenstellen en helpen we je hier graag bij. Natuurlijk hebben 
we ook standaard arrangementen waaruit je misschien wel meteen je 
keuze kunt maken en wil je daar alleen nog wat extra’s aan toevoegen. 

Wil je wat speciaals? Laat het ons weten. En ook met dieetwensen houden 
we natuurlijk rekening als je deze op tijd bij ons meldt. Het aantal personen 
dat komt kun je nog tot 48 uur van tevoren wijzigen dus geen stress. 

Kijk op onze website voor de mogelijkheden of vraag ons naar het 
horecaoverzicht met arrangementen, mogelijkheden en prijzen via 
receptie@dnoffice.nl. 

Vergaderen met verse muntthee, lekkere koffie 
en vers gebak?

Napraten tijdens een uitgebreid lunchbuffet met 
verse broodjes, een biologisch tomatensoepje en 

heerlijk frisse Griekse salade?

Genieten van een smoothie en vers fruit op tafel 
tijdens  een welkome middag break? 

Brainstormen met snacks en Tony Chocolonely’s? 

Verse croissantjes, jus en luxe broodjes tijdens
een ontbijtsessie?

Borrelen met bubbels en bites?

BBQ buffet op het dakterras?

Samen aan de Soto soep?
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d’n Office mag er zijn als professionele locatie om je klanten met trots te 
ontvangen. Stoer, hip, ongedwongen en met eigentijdse voorzieningen 
dus kan het iedereen aanbevelen om hier wat te organiseren. Het team 
van d’n Office denkt mee met je wensen en stelt zich flexibel op.
Mark Bongers – Facebook Academy

“

We hebben onze jaarlijkse medewerkersbijeenkomst dit jaar met veel 
plezier bij d’n Office gehouden: prachtige locatie met goede faciliteiten, 
lekker eten en vriendelijke medewerkers die echt met je meedenken 
om er samen een geslaagd event van te maken!
Woodfield Uden

“

Toplocatie waarbij alle voorzieningen gewoon super geregeld zijn. de Klub 
is een ruimte met enorm veel licht waardoor het een prettige ruimte is 
om er een training te geven of presentatie te houden. Ook in de avonduren.
Mw. mr. L. (Lobke) Opsteen | Advocaat in vastgoed

“

[Zij gingen je voor]
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Meer informatie over de mogelijkheden?
Neem contact met ons op!

d’n Office 
Loopkantstraat 25 
5405 AC Uden

0413-39 77 77  
receptie@dnoffice.nl    
www.dnoffice.nl 

https://www.instagram.com/dunoffice/
https://www.linkedin.com/company/dn-office/
https://www.facebook.com/dunoffice/

