
PARTNERPLEIN
NĲMEGEN



Omdat we geloven in samenwerking en de
toegevoegde waarde van elkaar ontmoeten
en overleggen, heeft ons kantoor aan de
Weurtseweg in Nĳmegen een Partnerplein.
Dit gedeelte is ingericht voor werk en overleg
met en door partĳen waarmee we
samenwerken, zowel opdrachtgevers als
partners. 

Als opdrachtgever/partner kunt u op
werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur
kosteloos gebruik maken van het
partnerplein en de vergaderruimten.

Reserveer via
www.devariabele.nl/partnerplein

 



8 werkplekken
1 vergaderruimte "Verbinden" (maximaal 18 personen)
1 vergaderruimte "Coönderhoud" (maximaal 18 personen)
1 vergaderruimte "Partners" (maximaal 16 personen)

VOORZIENINGEN
PARTNERPLEIN



U kunt gebruik maken van koffie, thee en water uit de kantine-
keuken. We leggen u graag uit waar alles staat en hoe het
werkt. Geef dit aan bĳ de receptie. 

Wanneer u gebruik wilt maken van andere voorzieningen
(koelkast, frisdrank, bestellen van gebak en dergelĳke), vragen
we dit in overleg te doen met de medewerker aan de receptie. 

CATERING



LUNCH

Datum reservering
Naam van de vergaderruimte
Aantal aanwezige personen
Tĳdstip van bezorging
Speciale verzoeken
(halal/vegetarisch)
Uw facturatiegegevens

Indien er een lunch geregeld moet
worden, verzoeken we u om dit ruim van
te voren te melden via
info@devariabele.nl.

We ontvangen dan graag de volgende
informatie:



HUISREGELS
Het is niet toegestaan om zonder
overleg andere ruimte(s) in gebruikte
nemen. Overleg dit met de
medewerker aan de receptie.
Laat de vergaderruimte of werkplek
schoon en opgeruimd achter. Schakel
de beeldschermen en de verlichting uit
en sluit de ramen en deuren.
Plaats gebruikt serviesgoed in de
vaatwasser in de keuken.
Deponeer afval in de daarvoor
bestemde afvalbak.
Meld schade of vervuiling altĳd bĳ de
receptie.
Meld u bĳ vertrek af bĳ de receptie.



OVERIGE
INFORMATIE

U kunt gebruik maken van de (gratis)
parkeergelegenheid op ons terrein.
U bent vrĳ om gebruik te maken van het
dakterras.
Het is niet toegestaan om in de ruimte(s)
en op het dakterras te roken. U kunt
gebruik maken van de rookzuil bĳ de
hoofdentree op de begane grond.
Er is een invalidelift aanwezig en op de
begane grond bevindt zich een
invalidetoilet.

 



Weurtseweg 500
6541 BE Nĳmegen

info@devariabele.nl
0800 - 71 07

CONTACT-
GEGEVENS


