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Humanitas Deventer
De zalen bij Humanitas zijn te huur tegen
aantrekkelijke tarieven. U kunt gebruik maken
van extra services, zoals maaltijden en andere
arrangementen. Voor uw specifieke wensen maken
wij graag een passende aanbieding.

RUIMTE
TE HUUR!

LIEFDE | SAMEN | POSITIEF

Kom eens langs voor een bezichtiging of neem
contact met ons op via telefoonnummer:

0570 628 633
of per e-mail op:

info@humanitasdeventer.nl

Zoekt u een perfecte zaal- of vergaderruimte?
Wilt u een presentatie of demonstratie geven
of wilt u lekker sporten?
U bent op zoek naar een gezellige ruimte om
uw familiefeest te geven?
Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer
kan u hierbij helpen!

BEL NU MET 0570 628 633
Radboudlaan 1 | 7415 VA Deventer | T 0570 628 633 | www.humanitasdeventer.nl

De Ridderhof Taverne
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De Taverne doet zijn naam eer aan. Een gezellige ruimte voor
bijvoorbeeld uw familiefeest. Deze ruimte is ook voorzien van
een beamer.

Het Proathuus

Het Proathuus is voorzien van keukenfaciliteiten, goede
geluidsinstallatie, groot balkon, podium en ballustrade voor
extra publiek. Een beamer en projectiescherm maken deze
ruimte geschikt voor alle activiteiten en evenementen.
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De Ridderhof Gymzaal
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In deze gymzaal kunt u niet alleen naar hartelust gymen maar
wat dacht u van yoga lessen geven of volgen? Ook kan de zaal
gebruikt worden voor danslessen.
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De ”Uutkiek” met balkon

De Luxor
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De Luxor is bij uitstek geschikt voor vergaderingen,
presentaties en bijeenkomsten voor kleinere gezelschappen.
De Luxor beschikt over een beamer.
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Deze locatie ligt op de bovenste verdieping. Een groot balkon
geeft een mooi panorama over de stad. De laatste etage moet
met de trap worden bereikt. Hierdoor is de ruimte minder
geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.
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De Gezellige ruimte

6

Een halfopen ruimte met een aangrenzende tuin met pergola.
Bij uitstek geschikt voor een receptie, een gezellige viering met
een kleiner gezelschap.
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