Laat u inspireren door ons
‘Closer to Nature’ aanbod.
Vergaderen
Zakelijke events
Privé events
Groepsactiviteiten

• 3 multifunctionele vergaderruimtes
• Gezellige lounge met bar
• Gratis WIFI
• Inspirerende groene omgeving
• tot 325 personen

Vergaderen

• Hybride vergaderingen
• Meetings
• Congressen
• Seminars
• Conferenties
• Productlanceringen

• > 1200 m² binnenruimte
•>
 3000 m² buitenruimte
• Bijzonder locatie, alles onder één dak
• Grote expertise in organiseren van events
• Events voor meer dan 1.000 personen

Zakelijke
events

Wat kunt
u bij ons
verwachten ?
Privé
events

Groepsactiviteiten

• B2B Events
• Symposiums
• Mobiliteits markten
• Fishing events
• Partnerprogramma’s
• Cycling events
• Wielercafés
• Publieksevenementen
• Live streaming
• Personeelsfeest

• Eventzaal met partyverlichting
• Gezellige lounge met bar
• F lexibele ruimtes
•D
 iverse culinaire mogelijkheden
• Volledige ontzorging van begin
tot einde
• Bruiloften
• Communiefeesten
• Babyborrels
• Jubileums
• Familiedagen
• Recepties

• Shimano Experience Center
• Verhuur Shimano High End fietsen
• Shimano visvijver
• Gevarieerd aanbod
• Indoor– en outdoorlocatie
• Teambuildings
• Indoor- en outdooractiviteiten
• Games
• Fiets & Vis clinics
• Workshops
• Hiking
• Proeverijen
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A place
to meet,
be active
and enjoy
nature

H

et Shimano Experience Center is een
bijzondere locatie met 1200 m²
verdeeld over 2 etages met daarbij

diverse bars en gezellige lounges. Voor de
sportievelingen zijn er omkleedruimtes, douches,
lockers en zelfs een eigen Shimano werkplaats.
Met meer dan 3000 m² buitenruimte zijn de
mogelijkheden in en rond het Shimano Experience
Center bijna onbegrensd!
Met deze brochure willen wij u een indruk geven over de
mogelijkheden die het Shimano Experience Center u kan
bieden.

Alternatieve vergadermogelijkheden 10
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Privé events
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Wilt u meer weten over Shimano Experience Center?
Contacteer ons. Onder het genot van een kop koffie en een
stuk Limburgse vlaai, informeren wij u graag nader over
onze mogelijkheden en faciliteiten. Wij helpen u graag uw
ideale event op maat samen te stellen.
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Groepsactiviteiten

Veel leesplezier!
Team Shimano
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NEEM CONTACT OP VIA:
0031 43 - 744 0171
events@shimano-ec.com
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Vergaderen
Vergaderen in een inspirerende omgeving midden in de natuur.
Door onze jarenlange ervaring in de sport en het zakenleven
weten wij als geen ander wat nodig is om successen te behalen.

ONZE ZALEN
We beschikken over div. Vergader
ruimtes en kunnen deze op meerdere
wijzen combineren en inrichten,
zowel informeel als formeel. Heeft
u specifieke wensen? Wij bespreken
graag a
 lle mogelijkheden met u.
De Shimano vergaderruimtes zijn voorzien
van alle nodige faciliteiten zoals grote TV
schermen met HDMI aansluiting, optimale
klimaatbeheersing, geluidsinstallatie,
flip-over en gratis WIFI.
Vergaderruimte 1 en 2 kunnen aan
elkaar geschakeld worden. Daarnaast
beschikt deze zaal over een beamer
met scherm van van 413 cm (diameter)
Vergaderruimte 3 biedt een fantastisch
uitzicht over de Shimano visvijver en heeft
veel natuurlijke lichtinval.
Gezondheid en veilig samenkomen zijn
momenteel voor ons allemaal belangrijk.
Daarom volgen we de richtlijnen van het
RIVM, waarbij we voor alle vergaderruimtes
een maximale capaciteit, met inachtneming
van 1,5 meter afstand hebben bepaald.
Alle ruimtes zijn voorzien van een optimaal
luchtverversingssysteem. (Zie bijlage
Coranaproof vergaderen)
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PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING

CAPACITEIT

Lounge

m²

Theater
opstelling

School
opstelling

U-vorm
opstelling

Carré
opstelling

Vergaderruimte 1

112

60 pers.

16 pers.

16 pers.

20 pers.

Vergaderruimte 2

94

70 pers.

18 pers.

20 pers.

24 pers.

Vergaderruimte 1 & 2 geschakeld*

205

150 pers.

40 pers.

26 pers.

32 pers.

Vergaderruimte 3

184

125 pers.

26 pers.

22 pers.

28 pers.

Shimano Experience Center

vergaderruimte 1

-

presentatieruimte geschikt voor 100 personen

* Met open schuifwand naar lounge

vergaderruimte 2

vergaderruimte 3

ZAALHUUR
Dag

Halve dag

Vergaderruimte 1

€ 350,-

€ 175,-

Vergaderruimte 2

€ 350,-

€ 175,-

Vergaderruimte 1 & 2 geschakeld

€ 550,-

€ 275,-

Vergaderruimte 3

€ 500,-

€ 250,-

Lounge area

€ 200,-

€ 100,-

Totale Shimano Experience Center (Vergaderruimte 1,2,3, Lounge)

€ 750,-

€ 375,-

Shimano Experience Center

€ 500,-

€ 250,-

* Zaalhuur is inclusief gebruik tv scherm of beamer, flip over en geluid.

VERGADERARRANGEMENTEN
Vergaderruimte 1 & 2 geschakeld

Vergaderruimte 3

8 uurs vergaderarrangement

4 uurs vergaderarrangement

• Schrijfblokken en pennen

• Schrijfblokken en pennen

• Onbeperkt koffie, thee, fruitwater

• Onbeperkt koffie, thee, fruitwater

• Koelkast met onbeperkt frisdranken

• Koelkast met onbeperkt frisdranken

• Koekjes, vers fruit, nootjes en meeting mints

• Koekjes, vers fruit, nootjes en meeting mints

• Shimano Bidon

• Shimano Bidon

• Gratis Wifi

• Gratis Wifi

• 2x zoete of hartige break

• 1x zoete of hartige break

• 1x lunch
Vanaf € 33,00 per persoon *

Vanaf € 15,50 per persoon *

* exclusief zaalhuur

* exclusief zaalhuur

Bij reservering van een vergaderarrangement ontvangt u 50% korting op de zaalhuur.

EC / Shimano Experience Center (presentatie)
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Lounge

Heeft u speciale wensen, wilt u een meerdaagse vergadering of een vergaderarrangement op maat?
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.
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ALTERNATIEVE VERGADERMOGELIJKHEDEN
Vergaderen in de natuur
Vergaderen in de natuur werkt inspirerend! Naast de Shimano visvijver hebben we een
outdoor vergaderplek. Deze bijzondere plek in de natuur zorgt voor inspiratie en frisse
inzichten. Geniet van de rust en de natuur tijdens uw vergadering!
Hybride vergadering
Wilt u dat deelnemers vanaf verschillende locaties kunnen deelnemen aan uw vergadering?
Een hybride vergadering in één van onze vergaderruimtes biedt uitkomst. Wij bespreken
graag de verschillende mogelijkheden met u.
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Catering
Om uw evenement tot een succes te maken, bieden we verschillende cateringopties aan.
Van ontvangst met koffie en Limburgse vlaai tot een afsluitende borrel en van een luxe
lunch tot een walking dinner of BBQ: alles is mogelijk!

LUNCHSUGGESTIES

Businesslunch, suggestie 1

Businesslunch, Suggestie 2

U kunt kiezen uit diverse lunch
mogelijkheden. De lunch wordt
geserveerd in de lounge die
grenst aan uw vergaderruimte/
zaal. Heeft u speciale wensen
of wilt u een lunch op maat?
Wij bespreken graag samen
met u de mogelijkheden.

Diverse belegde broodjes
Gesorteerd fruit en kwark
Onbeperkt koffie en thee

Diverse luxe belegde broodjes en tortilla’s
met o.a. tomaat, komkommer, ei, farmersalade, spreads en verschillende slasoorten;

Vanaf € 15,50 p.p.

• Mini desem-olijvenbroodje
met kalfsrosbief en garnituren
• Mini rustiek ciabatta belegd
met gerookte zalm en garnituren
• Mini briochebroodje gezond
belegd met garnituren
• Bietentortilla met roomkaas
• Worteltortilla met gegrilde kip
• Onbeperkt koffie en thee

(Andere variaties op aanvraag.)

Vanaf € 17,50 p.p.
(Andere variaties op aanvraag.)
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DRANKENARRANGEMENT

BITS & BITES

DINNERSUGGESTIES

OUTDOOR COOKING

Gedurende uw event kunt u gebruik maken
van een drankenarrangement.

Wil u uw meeting afsluiten met een informele borrel?
Of heeft u iets te vieren? Dit is mogelijk in onze lounge
met bar. Wij bieden u diverse mogelijkheden om van
uw borrel een succes te maken. Uiteraard zijn wijzigingen
en/of aanvragen op maat mogelijk, wij denken graag
met u mee.

Pastabuffet warm geserveerd
• Lasagne
• Gevulde tortellini (vegetarisch)
• Spaghetti bolognese
• Zalmlasagne
• Brood
• Koude salades

Barbecue ‘De Luxe’
• Gemarineerde rib-eye
• Varkenshaassate
• Shaslick van varkenshaassate en biefstuk
• Scampi-spies
• Sauzen, salades, brood, BBQ kok

Inhoud standaard drankenarrangement
Onbeperkt wijn, bier, frisdrank, koffie en
thee. Mocht uw voorkeur uitgaan naar een
drankenarrangement op basis van verbruik,
dan behoort dit uiteraard ook tot de
mogelijkheden.
Standaard drankenarrangement
1 uur
€ 13,00 p.p.
1,5 uur € 15,25 p.p.
2 uur
€ 17,50 p.p.
2,5 uur € 19,50 p.p.
3 uur
€ 21,75 p.p.
4 uur
€ 25,65 p.p.
5 uur
€ 27,40 p.p.

Borrelplankjes
Bitterballen 6 stuks
Borrelplankje koud kaas & fuet & nootjes
Luxe borrelplankje koud en warm
(kaas, fuet, nootjes, gehaktballetjes,
kipspiesjes, loempiaatjes)
Luxe vega plankje met olijven, nacho’s en
vegetarische hapjes

€ 4,50
€ 6,40
€ 8,70

€ 12,50

Vanaf € 24,50 per persoon
Walking dinners diverse thema’s
Limburgse glorie
Italiaans
Spaanse tapas
Prijzen op aanvraag

Luxe Bites
Diverse Bruchetta’s, olijven, miniwraps

Vanaf € 27,50 per persoon
De Proeftuin
Culinair festival
Mogelijkheden op aanvraag

Foodtrucks
Mogelijkheden op aanvraag

Diners
Wij bieden u graag verschillende diner mogelijkheden
aan op locatie of in het gezellige centrum van Valkenburg.

Prijs op aanvraag
Deze prijzen gelden vanaf 10 personen.
Andere variaties op aanvraag.
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Bites & drinks arrangement
4 drankjes uit ons standaard drankenarrangement inclusief 2 rondes met
warme hapjes, kaas & fuet en nootjes.

€ 16,50 p.p.
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Zakelijke events
Bent u op zoek naar een locatie om een presentatie te geven, een congres te houden of
een product te lanceren? Het Shimano Experience Center beschikt over een waaier aan
mogelijkheden om uw B2B event tot een succes te maken. Voor een klein of groot event,
formeel of informeel zijn wij uw ideale partner. Onze locatie telt 1200 m² verdeeld over
2 etages en is voorzien van diverse vergaderruimtes die we kunnen inrichten met een
sfeervol lounge gedeelte of een gezellige bar. Met meer dan 3000 m² buitenruimte zijn de
mogelijkheden in en rond het Shimano Experience Center nagenoeg onbegrensd.

INTERNE ZAKELIJKE
EVENTS
U wilt een intern bedrijfsevenement organi
seren om de relatie met uw personeel te
versterken. Uiteraard wilt u dat zo’n dag
een onvergetelijke aangelegenheid is. Met
onze unieke multifunctionele locatie zorgt
u daar gegarandeerd voor. Een bijeenkomst
bij het Shimano Experience Center geeft u
de mogelijkheid om met elk programma dat
u voor ogen heeft uw personeel te raken en
te verrassen. Voor elk event hebben wij een
geschikte oplossing.

EXTERNE ZAKELIJKE EVENTS
Bij het Shimano Experience Center zorgen we er graag voor dat ook uw extern
event een succes wordt. We denken met u mee over hoe uw doelstellingen behaalt
kunnen worden en hier stemmen we de indeling en invulling op af. Van een hippe
en moderne setting tot klassiek en formeel. Mede door de expertise van ons
professioneel team, zal uw event een onvergetelijke herinnering zijn. Zo kunt u
bijvoorbeeld bij onze visvijver het buitengevoel beleven, maar ook in onze moderne
lounges ontbreekt het aan niets. Onze locatie is goed bereikbaar, biedt meer dan
voldoende parkeergelegenheid en is tevens voorzien van een naastgelegen hotel.
• Partnerprogramma’s
• Workshops
• Symposia
• Productlanceringen
• Congressen

• Netwerkevents
• Mobiliteitscafé’s
• Talkshows
• Relatie dag
• Livestream Events

• Bedrijfsfeest
• Personeelsfeest
• Bedrijfsjubileum
• Thema events
• Kerstborrel
• Nieuwjaar bijeenkomst

@Grinta
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SPORTIEVE EVENTS
Onze specialisatie is het organiseren van uw tailor-made fietsevent.
Maar denk ook aan fishing, hiking en trail events op maat. Hiervoor
beschikken we over professionele mecaniciens en begeleiders,
high-end fietsen, Shimano auto, Shimano finishboog, douches,
omkleedfaciliteiten en lockers.
Wij nemen al uw zorgen uit handen en regelen alles van routes, bevoorrading tot
afsluitende borrel, zodat u kunt genieten van uw event. En wat dacht u van een
netwerkevent op de fiets? De fiets is een ideale plek om te netwerken; een informele,
sportieve buitenactiviteit. Alle neuzen dezelfde kant op!
Wij organiseren het complete event van ‘start’ tot ‘finish’. Hierbij kunt u denken aan:
• Netwerk event op de fiets
• Cycling en fishing events
• Wielercafé
• Hiking events
• Trail events
• Ladies events
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Privé events
Het Event Center is de perfecte plaats om een bijzonder en onvergetelijk feest te
organiseren. Wij hebben een ruime keuze uit sfeervolle zalen, met een capaciteit tot
325 personen. Wij toveren onze veelzijdige ruimtes graag om tot de perfecte locatie en
zorgen ervoor dat uw feest een onvergetelijke gebeurtenis is. Of het nu gaat om een
gezellige borrel, een spetterend trouwfeest, communiefeest of een ander feest.

Ons Event Team denkt graag met u
mee over de inhoudelijke invulling van
uw event, onze locatie beschikt over
diverse en uitgebreide mogelijkheden
om van uw event een succes te
maken. Denk bijvoorbeeld aan
dansvloer, feestverlichting, geschikt
entertainment zoals DJ of band en een
gezellige lounge bar. Tevens denken
we graag mee hoe we ook uw culinaire
wensen werkelijkheid kunnen laten
worden.
Onze locatie is gelegen op het Par’Course
terrein waardoor hotel en parkeergelegenheid
tevens aanwezig zijn. Hierdoor kunnen wij een
totale feestbeleving voor u verzorgen.
Trouwfeest
Samen met u zullen wij alles in het werk
stellen om van uw event een onvergetelijke
gebeurtenis te maken, die u jaren later nog
koestert en waar uw gasten nog lang over
zullen napraten.
Privé events
• Trouwfeest
• Communiefeest
• Thema feest
• Jubileum
• Receptie
• Babyborrel
• Familiedag
• Verjaardag
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Groepsactiviteiten
Bent u op zoek naar een leuke teambuilding met uw bedrijf? Of wilt u een activiteit
organiseren met uw vrienden of familie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Op
onze locatie en in onze omliggende omgeving bieden wij een variatie aan outdoor- en
groepsactiviteiten aan. Wij hebben een legio aan mogelijkheden; van sportieve, culinaire,
ludieke en creative workshops. Deze activiteiten zijn ook mooi te combineren met een
lunch, diner of borrel.
OUTDOOR
Een buitenactiviteit is niet alleen
gezond en leuk, maar stimuleert
ook creativiteit en probleemop-
lossend vermogen. Daarom zijn
deze activiteiten leuk als teamuitje,
maar ook ideaal als onderbreking
van een vergadering of heidag.
• Bike experience
• E-bike experience
• Hiking experience
• MTB of gravel experience
• Fish experience
• Culturele stadswandeling
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GAMES

WORKSHOPS

Met deze games kunt u het samen
werken en de communicatie tussen
uw medewerkers op een luchtige
manier bevorderen. Tevens is plezier
gegarandeerd!

Workshops zijn leuk en ideaal als
teambuilding of vergaderbreak.
Daarnaast geeft u de deelnemers
van de workshop een leerrijke
ervaring mee.

Mogelijke invullingen:
• Bike escape game
• Quiz avond
• Moorddiner
• City battle

Een greep uit onze mogelijkheden:
• Workshop lichaamstaal
• Valkeniersworkshop
• Fiets & vis clinic
• Meditatie workshop

UNDERGROUND
De mergelgrotten werden eeuwen geleden met de hand
uitgehouwen. Nu is dit ondergrondse labyrint hét decor
voor unieke groepsactiviteiten van artistieke mergelworkshops
tot avontuurlijke tochten.
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• Workshop mergelcarving
• Avontuurlijke grottentocht
• Grotbiken
• Grotklautertocht
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CONTACT

BEREIKBAARHEID

Wilt u meer weten over de mogelijkheden
voor het organiseren van uw event in het
Shimano Experience Center?

Per auto:
Vanuit Eindhoven: via de A2 en erna de A79; afslag “Valkenburg”
Vanuit Luik:
via de A2 en erna de A79; afslag “Valkenburg”
Vanuit Hasselt:
via de E314, A2 en hierna de A79; afslag “Valkenburg”
Vanuit Aachen:
via de A4 en erna de A79; afslag “Valkenburg”
Parkeren: 	Op loopafstand parking PAR’COURSE 1 & 2
Prins Bernardlaan, 6301 KZ Valkenburg aan de Geul
GPS coördinaten: N 50,8656 E 5,8213
Per trein:
Op 10 minuten wandelafstand van het Centraal Station Valkenburg
Per vliegtuig:	Op 8 km ligt Maastricht-Aachen Airport, vanwaar het Shimano
Event Center per auto, taxi en bus binnen 15 minuten bereikbaar is.
Per fiets:
Gelegen aan de voet van de Cauberg. (28 x 11 is voldoende.)

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te
komen nemen op onze unieke locatie. Onder
het genot van een kopje koffie bespreken wij
graag hoe we uw event vorm kunnen geven.
Neem voor het maken van een afspraak
contact op met ons events team.

NL

BE

DE

Gemeente
Valkenburg aan de Geul

Maastricht - Aachen
Airport
Heerlen

Maastricht

Aachen

Shimano Experience Center
De Leeuwhof 2
6301 KZ Valkenburg
Tel.: 0031 43 - 744 0171
events@shimano-ec.com
www.shimano-ec.com

Limburg, home of cycling!

