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SPORTEN



Welkom
Vergaderen op de middenstip van de topsporthal, relatiebeheer in de 

businesslounge of zaken combineren met ontspanning.

Topsportcentrum Almere is het multifunctionele sport- & 

evenementencomplex voor spraakmakende evenementen, 

congressen, beurzen, vergaderingen, presentaties,  bedrijfsfeesten 

en meer! Een verrassende locatie, waar onze medewerkers met 

professionaliteit en passie uw evenement naar uw wensen verzorgen. 

Topsportcentrum Almere, waarbij de combinatie van inspanning en 

ontspanning de unieke kracht is. 

Geniet daarnaast ook van de uitstekende catering. De medewerkers 

van het Sportcafé verzorgen uw ontbijt, lunch, borrel of diner geheel 

naar uw wensen.
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EVENEMENTEN



Topsportcentrum Almere
Faciliteiten
• Multifunctioneel sport- & evenementencomplex
• Topsporthal
• Breedtesporthal
• Businesslounge
• Meetingroom
• Skyboxen
• Sportcafé
• Gratis parkeergelegenheid
• Gratis WIFI
• VIP tribune

Locatie
• Een unieke ligging, centraal in Nederland.
• Goede verbindingen met trein en bus
• Eenvoudig bereikbaar vanaf de A6
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VERGADEREN



Vergaderen
Mogelijkheden
• Voor elke gelegenheid is er een passende ruimte
• Geschikt voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten
• Vaste arrangementen en arrangementen op maat gemaakt
• Capaciteit tot 3000 personen
• Teambuilding activiteiten
• Clinics met (top)sporters

Faciliteiten
• Gratis WIFI
• Presentatieapparatuur

Sportcafé
• Ontspannen sfeer met 90 zitplaatsen
• Voor ontbijt, lunch, borrel & diner
• Geschikt voor zakelijke lunch & diner
• Gratis WIFI
• Uitgebreid assortiment aan dranken
• Heerlijke hapjes
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Capaciteit
VERGADEREN
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Sporthal

Topsporthal 1400 - 500 400 400 - 1200 - 1200

Breedtesporthal 2400 - 600 500 800 - 1500 - 1800

Business

Businesslounge 600 30 28 56 24 40 250 - 450

Meeting

Meetingroom 120 50 40 60 24 50 100 - 100

Skyboxen

1 Skybox - - - 4-6 - 16-20 8-10 -

2 Skyboxen - - - 8-10 - 40 20-24 -

3 Skyboxen - - - 12-16 - 60 30 -

4 Skyboxen - - - 20-24 - - 40 -

Horeca

Sportcafé - - - - - - - 90

Capaciteit
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EVENEMENTEN



Omgeving
Directe omgeving
• Kromslootpark
• Almeerderstrand
• Klimpark Fun Forest
• Golfbaan Naarderbos
• CityMall Almere

In de buurt
• 3 minuten loopafstand van station Almere Poort
• 10 minuten: Almere Centrum
• 15 minuten: Amsterdam
• 30 minuten: luchthaven Schiphol
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VERGADEREN



Sales Informatie
Geniet van de uitstekende catering tijdens uw sportieve- of zakelijk 

evenement. Een super ontbijt, luxueuze lunch, culinair diner of gezellige 

borrel. De medewerkers van het Sportcafé maken uw bijeenkomst met 

persoonlijke aandacht, gastvrijheid en kwaliteit tot een succes. Uiteraard 

wordt er rekening gehouden met speciale (dieet)wensen.

Wij nodigen u graag uit om uw wensen tijdens een persoonlijk gesprek 

kenbaar te maken.
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Vergaderarrangementen
Sportbedrijf Almere 4-uurs arrangement € 8,00
• Onbeperkt koffie en thee, danish pastry bij ontvangst

Sportbedrijf Almere 8-uurs arrangement  € 34,00 
• Onbeperkt koffie en thee, danish pastry bij ontvangst

• Lunchbuffet, consumptie en een hartige snack of fruitverrassing

 

Sportbedrijf Almere 12-uurs arrangement  € 60,00
• Onbeperkt koffie en thee, danish pastry bij ontvangst

• Lunchbuffet, consumptie en een hartige snack of fruitverrassing

• 3-gangen verrassingsmenu, drankje bij de maaltijd

 

Alle arrangementen zijn inclusief: 
• Koekjes, mintjes en water.

De arrangementen zijn exclusief de zaalhuur.
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Ontbijt & Lunch
Sportbedrijf Almere Superstart  (vanaf 10 pers) € 16,50
• Koffie, thee, Flevosap en Jus d’orange

• Roombotercroissants en zoete broodjes

• Verschillende soorten harde en zachte broodjes

• Luxe vleeswaren en kaas, diverse zoetwaren voor op brood

• Warme geroosterde tomaatjes

• Gekookte eieren

• Yoghurt en muesli

Sportbedrijf Almere Lunchbuffet  (vanaf 10 pers) € 20,50
• Vruchtensappen, melk, karnemelk, koffie en thee

• Rijke variatie aan verschillende broodjes en broodsoorten 

• Luxe vleeswaren en kaas, diverse zoetwaren voor op brood

• Soep van de dag

• Warme of koude snack

• Uitgebreid saladebuffet, assortiment handfruit

• Nagerecht
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Lunch  & Borrels
Broodjes € 9,25 p.p.
• 2 belegde luxe broodjes en snack* per persoon

Luxe broodjes & dranken  € 11,50 p.p.
• 2  belegde luxe broodjes en snack* per persoon

• melk, karnemelk en sappen

 

Luxe broodjes, soep & dranken  € 13,75 p.p.
• 2 belegde luxe broodjes en snack* per persoon

• melk, karnemelk en sappen

• soep

* Snack is standaard een broodje kroket, andere snacks in overleg

Borrel Arrangement          (1 uur)  € 14,50 p.p.
Borrel Arrangement       (1,5 uur)  € 17,50 p.p.
Borrel Arrangement          (2 uur)  € 20,50 p.p.

Elk borrel arrangement omvat onbeperkt borrelen en warme borrelgarnituur 
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Diner & Dranken
Standaard meeting diner buffet € 26,50 p.p. 
• 3 gangen (soep, hoofd, dessert)

• Salades

• 3 x warme vlees/vis items

• 2 x Meelspijzen

• 1 x groentes

• Stokbrood

Luxe meeting diner buffet  € 31,50 p.p.
• 3 gangen (soep, hoofd, dessert)

• Salades

• 3 x Luxe warme vlees/vis items

• 2 x Luxe Meelspijzen

• 1 x Luxe groentes

• Luxe broodbuffet

Buffet dranken pakket  (consumpties tijdens diner) € 12,00 p.p.
• Glas huiswijn tijdens voor en hoofdgerecht

• Koffie of thee + friandises tijdens het nagerecht
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Sportieve arrangementen
Combineer de inspanning van een meeting eens met een sportieve activiteit.

Dat kan een workshop zelfverdediging ter bevordering van de discipline van 

de deelnemers zijn.  Of ga eens sportklimmen gericht op samenwerking 

en vertrouwen. Maar ook een clinic in diverse sporten zoals badminton, 

volleybal of basketbal door een (ex) topsporter behoort tot de mogelijkheden.

Voor prijzen en de verschillende mogelijkheden, neem contact met ons op. 

Wij maken dan een voorstel op maat!
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Onze partners
Door de producten en diensten van onze partners kan Topsportcentrum 

Almere zorgen voor optimale randvoorwaarden voor uw evenement. 

Neem contact met ons op voor de speciale prijsafspraken.
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Pierre de Coubertinlaan 7

1362 LA  Almere

(036) 545 84 58

topsportcentrum@almere.nl

sportbedrijf.almere.nl


