
  

Winter Vibes 
 

Sluit het jaar samen feestelijk 

af in winterse sferen 



 

  

Proost samen met collega’s 
 

Samen met je collega’s of relaties het jaar feestelijk 

afsluiten of alvast proosten op het nieuwe jaar? En 

wil je als een van de eerste een bijeenkomst 

organiseren bij het vernieuwde NBC? Dan kan dat 

tijdens Winter Vibes!  

Voor een sfeervolle kerst- of eindejaarsbijeenkomst 

kun je deze decembermaand terecht bij het NBC. 

We toveren dan één van onze event areas om tot 

een winters wonderland. 

Verschillende houten Stuben, duizenden lampjes, 

winterse aankleding, een authentieke Schi-Alm bar 

en een arrenslee voor ‘a Selfie with Santa’. Het is er 

allemaal. 

Winter Vibes is perfect geschikt voor feestelijke 

borrels, diners of bedrijfsfeesten van 250 tot 1.000 

gasten. 

Een vleugje magie… 
Met een prachtig ingerichte locatie, alle nodige services 

en een superbevlogen team, zorgen we voor de NBC-

magie.  
 

 

  

Culinair feestje 
Vanuit verschillende foodcorners serveert ons keuken- en 

hospitality team de lekkerste, winterse gerechten en 

dranken. Denk bijvoorbeeld aan stamppot, mini-

kaasfondue, glühwein en hot choco.  
 

 

  

Aan alles is gedacht 
Met Winter Vibes leggen wij jou en de gasten volledig 

in de watten. Van licht en geluid tot sfeervolle 

aankleding en van een eventmanager tot aan de 

culinaire invulling. Alles zit er in! 
 

 

  



 

 

  

Food & drinks 



  
Winter Vibes facts & figures 

Full-service concept 

Ons Winter Vibes concept in december 

leent zich perfect voor borrels, diners of 

feesten van 250 tot 1.000 gasten. Het full-

service arrangement geldt van 16:00 – 

22:00 uur en kost € 125,- p.p.. Voor een 

latere eindtijd werken wij met een 

meerprijs. 

Licht en geluid 

Professionele lichtinstallatie 

incl. rigging, dimmers en LED 

lampen. Geluid is aanwezig 

voor achtergrondmuziek of DJ. 

Daarnaast is er een podium 

voor een openingswoord of 

entertainment.  

Ervaren technicus 

Er is gedurende het 

programma één technicus 

aanwezig om de audio te 

configureren en in goede 

banen te leiden. 

XXL LED Wall 

Heet je gasten op een 

unieke manier welkom met 

onze XXL LED Wall op de 

toren. Beeldmateriaal of 

logo is zelf aan te leveren. 

Hospitality team 

Gedurende de bijeenkomst 

staat jouw eigen 

eventmanager met zijn of 

haar hospitality team voor 

je klaar. Daarnaast is ons 

keukenteam aanwezig in 

de foodcorners. 

Sfeervol ingericht 

De ruimte is sfeervol ingericht met 

houten Stuben, winterse decoratie en 

duizenden lampjes. Middenin staat een 

authentieke Schi-Alm bar. Hét gezellige 

middelpunt waar je kunt proosten met 

je collega’s of relaties. 



 

 

Samen een succesvol evenement neerzetten? 

In ons familiebedrijf creëren we met ons gedreven en betrokken team 

en ons full-service concept, unieke eventbelevingen. We willen altijd 

verwachtingen overtreffen en samen een succesvol evenement 

neerzetten.  

Wil je weten wat we voor jouw winterse bijeenkomst kunnen betekenen? 

Neem dan contact op via +31 (0)30 – 602 69 01 of 

reserveringen@nbccongrescentrum.nl.  
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