
Voel je thuis bij OpMaat!

OpMaat is gevestigd in Huizen (Business Centrum Huizen) en in Baarn 
(Business Centrum Gooi). Beide locaties zijn centraal in Nederland 

 gelegen en beschikken over sfeervolle en multifunctionele ruimtes die 
naar wens per dagdeel, dag of week kunnen worden gehuurd.  

De coachruimtes zijn ook per uur beschikbaar. Persoonlijke service in 
een huiselijke sfeer en maatwerk staan bij OpMaat altijd voorop.
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+31 35 303 55 40 | opmaatvergaderen.nl | info@opmaatvergaderen.nl

Dé plek  

om sfeervol  

te vergaderen, 

trainen en  

coachen

Baarn

Huizen

Business Centrum Gooi ligt in Baarn, 
direct onderaan afrit van de A1 - Baarn/
Eembrugge (afrit 11).  
Op ca. 2 minuten  lopen is een bus halte 
met lijnen naar station Baarn.  
Aan de voor- en achterzijde van het 
pand en in de directe omgeving is volop 
gratis parkeer gelegenheid.

Business Centrum Huizen ligt op ca.  
10 minuten rijden van de A1 en ca. 5 
minuten rijden van de A27.  
Op ca. 5 minuten lopen is een bus-
station met lijnen naar Amsterdam,  
alle NS-stations in de regio en de 
 om liggende gemeentes.  
Aan de voor- en achterzijde van het 
pand en in de directe omgeving is volop 
gratis parkeergelegenheid.

Meer informatie

Kijk op www.opmaatvergaderen.nl of neem contact met ons op:  
info@opmaatvergaderen.nl of +31 35 303 55 40

Vestiging Huizen
Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen

Vestiging Baarn
Baarnsche Dijk 4D, 3741 LR Baarn
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Waardering  MeetingReview:9,5



Winfrey Lounge - tot 70 personen

Obama Lounge - tot 12 personen

Gates Lounge - tot 6 personen Branson Lounge - tot 4 personen

Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen 

Jobs Lounge - tot 10 personen Mandela Lounge - tot 6 personen

Baarnsche Dijk 4D, 3741 LR Baarn 

Huizen

Baarn

Business Lounge Mandela Lounge

Business Lounge - tot 60 personen (receptie tot 120 personen)

Techniek
• razendsnel  wifi-netwerk • de nieuwste telecommunicatie technieken  

en audiovisuele  hulpmiddelen, waaronder diverse 4K Ultra HD  beeldschermen,  
SONOS speakersets en Sennheiser microfoonsets (bedraad en draadloos).

Services
• organisatie van je  evenement • uitgebreide cateringmogelijkheden • bemidde-

ling bij het  reserveren van restaurants en hotels • gratis parkeergelegenheid.


