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TROUWEN | WERKEN | VERGADEREN

TROUWEN IN DE VROEGERE RAADZAAL
‘Het ja-woord geven aan de prins

Trouwen in de authentieke raadzaal van slot Rossum is weer mogelijk.

of prinses van je dromen’

Aanvragen lopen via de Gemeente Maasdriel. Wij bespreken graag de
mogelijkheden rondom de bruiloft met je.
Speciale arrangementen:
>

ontvangst met rode loper;

>

aansnijden van de bruidstaart met thee of koffie;

>

toasten met champagne;

>

picknick aan de Waal;

>

borrel- en dinerarrangement.

Wij denken graag mee om jullie bruiloft nog aantrekkelijker te maken. In
de directe omgeving vind je een hotel en 2 goede restaurants. Wij
reserveren dit graag voor jullie.
Speciale arrangementen gaan in overleg. Neem contact op met Linda
van der Sluijs of Monique Schapendonk +31 418 66 47 47.
Een keer komen kijken? Meer weten over de geschiedenis? Je bent
welkom!

MEER INFORMATIE
www.P2.nl
Of bel: 0418 66 47 47
Vraag naar Linda van der Sluijs of
Monique Schapendonk
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‘Eén keer per maand werk ik toch
wel in Rossum. Ik zit daar heerlijk
rustig. In een inspirerende
omgeving. En je komt er leuke
mensen tegen’ – Quote van Jan de
Vries

SEATS2MEET P2 ROSSUM
Werken, trainen, vergaderen
Seats2meet en P2 geloven in de kracht van waarde-netwerken; geen
betaling in klinkende munt maar met sociaal kapitaal. Daarom stellen we
onze bijzondere locatie, onze kennis en ons netwerk open voor anderen.
Het nieuwe delen, zoals dat heet.
Slot Rossum met het koetshuis is een goede locatie voor trainingen en

SLOT

bijeenkomsten met onze relaties. Regelmatig organiseren we hier

Raadzaal – vergaderen
en trouwen

workshops, practica en brainstormsessies. Er zijn verschillende ruimtes
ingericht als trainingsruimte, spreekkamer en flexibele werkplek.

WERKPLEKKEN
Wij bieden goed geoutilleerde werkplekken. Faciliteiten zoals free Wifi,
whiteboard en flipover zijn aanwezig.
Wij berekenen geen kosten voor een werkplek, maar je betaalt € 1,50
per uur voor water/koffie of thee met een maximum tot € 6,- per dag.
Het is mogelijk mee te lunchen aan de keukentafel. Hier wordt € 5,- voor
gerekend. De werkplekken zijn in het koetshuis.

VERGADERRUIMTEN
Ook voor een vergadering, heisessie of training hebben wij geschikte
ruimten. Wij verzorgen aanvullende arrangementen zoals lunch, borrel
of diner. De kosten van de ruimten zijn afhankelijk van het aantal

KOETSHUIS
Hal - werkplekken

personen. De ruimten zijn meestal gelegen in het slot. Voor trainingen
hebben we een trainingszaal in het koetshuis. Wij bieden graag
maatwerk in overleg met onze gastvrouwen Linda van der Sluijs of
Corina van Doorn.
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MEER WETEN?
TROUWEN | WERKEN |
VERGADEREN

OVER P2
Ideeën werken
Wij willen het verschil maken. Elke dag. Voor elkaar, voor onze klanten

Kom langs!
Slotselaan 6-8
5328 ZR ROSSUM

en voor onze partners. Daar krijgen we energie van. Daarom werken we
hard, met volle overtuiging en doen we dingen vaak anders dan
anderen. Zo brengen wij jouw plannen tot leven en laten we ideeën voor
je werken.

P2 ligt nabij de A2 | afslag
17 Zaltbommel/Rossum

Onze diensten
Om goede ideeën te laten werken moet je slim strategie bepalen,
succesvol realiseren en blijven ontwikkelen. En dat is wat P2 doet,

Of bel: 0418 66 47 47
Mailen mag ook: info@P2.nl

gericht op een selectief aantal duurzame transities.
Strategie: Onze wereld verandert snel. Traditionele businessmodellen
verliezen aan kracht. Wil je als organisatie succes hebben, dan moet je
kansen razendsnel kunnen vertalen. En daarvoor moet je slim richting
en strategie bepalen.
Realisatie: Heb je een ijzersterk idee? Dan sta je nu voor de uitdaging
om het tot leven te brengen. En dus heb je een pittige motor nodig.
Ontwikkeling: Als de wereld om je heen steeds verandert, kun je als
mens niet stilstaan. Je moet je blijven ontwikkelen. Dat geldt voor
mensen, maar ook voor organisaties. Bij P2 helpen we daar graag bij.
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