
eiland vol mogelijkheden voor je congres of festival

Fort aan de Klop
1e Polderweg 4 

3563 MC  Utrecht
030 - 266 0555

info@fortaandeklop.com



Je vindt Fort aan de Klop in de stad Utrecht, maar toch in 
het groen. Midden in het land, uit alle richtingen goed te 
bereiken met de fiets, auto of bus. 

De zalen liggen verspreid over het eiland in aparte 
gebouwen. Iedere zaal heeft een terras en ramen die open 
kunnen, dus er is altijd genoeg licht en lucht. 

Tel daar bij op de buitenruimte, het eten en drinken en 
onze gastvrijheid en je hebt de locatie voor je zakelijke 
evenement gevonden. 



Mobilisatie- of garageloods A, de reus onder onze zalen, is 
dé centrale ruimte voor je evenement op ons fort. 
Van half oktober tot en met maart passen in Loods A 100 
stoelen. 

De zalen in de houten artillerieloodsen D, E en F en de 
brasserie in het Wachthuis zet je in voor deelpresentaties, 
workshops of optredens.

Huur je Loods A in de periode van mei tot en met 
september, dan krijg je het terras met de buitenbar onder 
de festivaltent erbij voor je koffiepauze, lunch, borrel of 
barbecue. Je ontvangt dan maximaal 150 gasten.  

Reserveer extra ruimte binnen en buiten en je kunt nog 
meer mensen uitnodigen. Op sommige dagen is er zelfs 
ruimte voor je XL evenement: je zakelijke festival, 
productpresentatie of conferentie met meer dan 150 
mensen. 



Van mei tot en met september kun je ook de ruimte buiten gebruiken 
voor deelpresentaties of workshops. Of nog leuker: pak uit met je eigen 
zakelijke festival.

Een grote zaal voor het plenaire deel van je congres? 
Met subzalen erbij? 
Op ons eiland hebben we dat allemaal voor je. 



Alle zalen hebben een beeldscherm, flipover, wifi en een vergaderkist met kantoorartikelen. In Loods A 
staan ook nog de geluidsinstallatie met microfoon, de katheder en de elektronische flipover voor je klaar. 

Tip: neem je eigen technicus mee of besteed de techniek uit aan onze partner Wouter Vink. 

Zaal

Oppervlakte 

in m²

Capaciteit 

carré

Capaciteit 

theater

Capaciteit 

stoelenkring

Capaciteit 

cabaret

Capaciteit     

U-vorm

Prijs per 

dagdeel Prijs per dag

Loods A 320 30 p 100 à 150 p 40 p 80 p 25 p - € 1.250,-

Zaal D1 of D2 35 8 p - - - - € 215,- € 365,-

Zaal E 72 + 24 20 p 40 p 30 p 40 p 17 p € 390,- € 540,-

Zaal F 60 16 p 25 p 18 p 20 p 15 p € 270,- € 420,-



Onder de tent bij Loods A, op de fortwal, in de romneyloods en onder de starshade-tenten 
vind je de juiste plaats voor elke subsessie, workshop en activiteit. 

Plaats Prijs
Tent bij Loods A Bij de huurprijs van Loods A inbegrepen
Fortwal € 250,-
Romneyloods € 450,-
Starshade-tent € 125,-

De collega’s van onze afdeling Sales & Reserveringen kennen ons fort beter dan hun eigen 
broekzak en helpen je bij het kiezen van de ruimtes voor het programma van je evenement. 

Bel ze op 030 - 266 0555 of stuur een e-mail naar info@fortaandeklop.com.



Omdat we zelf festivals 
organiseren, hebben we veel 
contacten. We helpen je graag aan 
een foodtruck, live muziek, een 
geschikte act of activiteit. 

Vertel ons wat je van plan bent en 
we denken met je mee. 



Natuurlijk wil je dat je gasten goed eten en drinken als jullie bij ons zijn. 

Onze koks werken zo veel mogelijk met verse biologische producten, 
die we lokaal inkopen.

Met onze arrangementen heb je op ieder moment van de dag iets 
lekkers voor je gasten. 

Prijs per persoon
Vergaderarrangement
Koffie, thee, koek, snoep, plat en bruisend water in de zaal (onbeperkt per dag) € 13,25
Koffie, thee, koek, snoep, plat en bruisend water in de zaal (onbeperkt per dagdeel) € 9,50
(Fris)dranken in de zaal Naar afname

Officierslunch € 22,50
Geef je gasten nieuwe energie met de Officierslunch. Er is voor ieder wat wils: huisgemaakte 
soep, diverse broodsoorten, hartig en zoet beleg, vegetarische spread (zoals hummus, 
muhammara of vegan américain), salade, fruit en iets zoets. En een glas streeksap of verse jus 
d’orange.



Meer sfeerimpressies? Kijk dan eens op de fotopagina op onze website. 
Alle tarieven in deze brochure zijn inclusief btw. Onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen. 

Van april tot en met september reserveer je de barbecue. 

Van oktober tot en met maart kun je kiezen uit onze Winterarrangementen. 
Trakteer je je gasten op de Snertborrel, de Winterbarbecue of het Winterbuffet?

In de brochure Eten en drinken vind je alle arrangementen per seizoen op een rij.  

Prijs per persoon
Tussendoortjes
Reep: Rocky Rice, Nakd, Eat Natural, Mani € 2,50

Groentechips & -dips: snoeptomaatjes, komkommer, wortel, rettich en groentechips met 100% 
plantaardige dip

€ 5,50

Fruitsmoothie € 3,75

Glaasje huisgemaakte soep van de dag € 3,75

Kaasbroodje € 5,50

Fruitschaal € 1,75

Petit four € 3,75

Chocolademuffin € 3,50

Taartenbuffet: keuze uit drie soorten, 1 stuk p.p. € 4,75

Popcorn € 2,75

Naborrel
Borrelarrangement basis, 1 uur: alle soorten koffie en thee, fris, biosap, bieren en huiswijn (verse jus 
d’orange en gedistilleerd niet inbegrepen). Borrelnoten en olijven.

€ 9,50

Borrelarrangement uitgebreid, 1 uur: alle soorten koffie en thee, fris, biosap, bieren en huiswijn 
(verse jus d’orange en gedistilleerd niet inbegrepen). In de winter ook warme chocomel en glühwein. 
Borrelnoten, olijven, kaas met mosterd, chips met dip, bitterballen met mosterd, kaastengels met 
chilisaus en bieterballen (drie warme hapjes per persoon).

€ 18,-

Extra half uur borrelen (zonder hapjes) € 3,-

https://www.fortaandeklop.com/sfeerimpressie/zakelijk/

