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DE ZALEN VAN ZEVEN

• 4 locaties

• Inspirerende kerkgebouwen

• 12 zalen en een buitenterrein

• Utrecht en omgeving

• 7 jaar in bedrijf

• 15 medewerkers

HET VERHAAL
In De Zalen van Zeven komen jaarlijks duizenden 
mensen samen voor betekenisvolle workshops, 
symposia, trainingen en nog zo veel meer. 
Bezoekers worden hierbij écht gezien en 
opbrengsten écht gedeeld - een flink gedeelte 
van onze winst en tijd wordt geïnvesteerd in lokale 
en internationale projecten die communities 
versterken. Zo geven we niet alleen vier unieke 
kerken in Utrecht een nieuwe bestemming, maar 
gaan we ook actief groeiende eenzaamheid tegen.

KERKGEBOUWEN IN GEBRUIK
Samen met de kerkgemeentes, die eigenaar 
zijn van de gebouwen, gaan we de leegstand 
tegen van hun historische kerk. We zorgen er 
samen voor dat de mooie panden een plek 
blijven waar men elkaar kan blijven ontmoeten. 
Op zaterdag of zondag is er een kerkdienst, de 
overige dagen verhuren wij de zalen voor zakelijke 
bijeenkomsten. 

WEESHUIS IN HAÏTI
Met een deel van de winst ondersteunen we het 
weeshuis House of Hope in Haiti, een weeshuis 
waar 10 jongens wonen. 

TAALSTAGE
Taalstagiaires komen 3-6 maanden stage lopen. 
Het doel is om de taal beter te beheersen om 
daarmee hun kans op een goede integratie te 
vergroten.



LOCATIE OVERZICHT

JACOBIKERK LANDGOED OUD ZANDBERGEN BOLLENHOFSESTRAAT BOOTHSTRAAT

Weldadige stilte in een imposant 
kerkgebouw in het centrum van 
Utrecht. Deze zaal vraagt erom gevuld 
te worden met bedrijvigheid.

200 – 800 personen

1 zaal

Op loopafstand van station Utrecht 
Centraal

Symposium / conferentie / presentatie

Een villa en een koetshuis op een 
idyllisch landgoed. Hier fluistert de 
natuur je wijze raad in. Gelegen in 
Huis ter Heide, midden Nederland.

2 – 60 personen

4 zalen en een buitenterrein

Landgoed met een bosrijke 
omgeving

Elegant vergaderen / heisessie / 
teambuilding

Er hangt een kalmerende sfeer in het 
kerkgebouw. Dit biedt ruimte voor 
focus en diepe inzichten. Gevestigd in 
de karakteristieke wijk Wittevrouwen.

2 – 100 personen

2 zalen

Rustige locatie in een woonwijk 
in Utrecht

Training / zelfontwikkeling

Een inspirerend kerkgebouw. Gelegen 
in het mooie Universiteitskwartier. Hier 
is een levendige atmosfeer waarin 
ideeën en creativiteit floreren.

2 – 200 personen

5 zalen

Op loopafstand van station Utrecht 
Centraal

Congres met subruimtes / brainstorm / 
workshop



JACOBIKERK

KERKZAAL
Het perfecte decor voor grootse 
lezingen, congressen en seminars. 
Een ambiance als deze brengt elk 
evenement naar ongekende hoogtes.

200 - 800 personen
Vanaf €244,50 per uur



LANDGOED OUD ZANDBERGEN

KOETSHUIS
Oude luiken voor de ramen. Rondom 
uitzicht op kleurrijke bomen. Perfect 
voor een heisessie in de natuur. 

5 - 60 personen
Vanaf €74,50 per uur

SALON
De openslaande deuren bieden 
toegang tot een privé terras waar een 
verfrissende wind waait.

2 - 20 personen
Vanaf €64,50 per uur

RAADZAAL
Laat je inspireren door het uitzicht: 
de prachtige fontein en de oude 
bomen.

2 - 14 personen
Vanaf €64,50 per uur

BIBLIOTHEEK
Interessante objecten brengen je 
fantasie tot leven. Laat je prikkelen 
tijdens de bijeenkomst.

2 - 32 personen
Vanaf €64,50 per uur

BUITENTERREIN
Het landgoed beschikt over een park 
van 14 ha omringd door een bosrijk 
gebied.  

Vanaf €650 per dag

SPIJSLOKAAL
Hier kun je samen komen om te 
lunchen of voor een gezonde borrel. 
Een warme ruimte met kasten vol 
bezienswaardigheden uit vervlogen 
tijden.



BOLLENHOFSESTRAAT

TUINZAAL
De veelzijdige ruimte is gevuld met 
daglicht door de vele ramen. De zaal 
is ook op te delen in 3 gelijke ruimtes.

2 - 100 personen
Vanaf €59,50 per uur

BOVENZAAL
Door de glas in lood ramen verzorgt 
de zon een bijzonder schouwspel in 
de ruimte.

2 - 30 personen
Vanaf €49,50 per uur



BOOTHSTRAAT

KERKZAAL
Een flexibele, informele zaal geschikt 
voor innoverende congressen, 
presentaties of creatieve workshops.

30 - 200 personen
Vanaf €129,50 per uur

HUISKAMER
Gelegen op de begane grond, met 
openslaande deuren naar de kerkzaal. 
Alleen los te huren op korte termijn. 

5 - 50 personen
Vanaf €74,50 per uur

SPIEGELZAAL
Even uit je dagelijkse werkomgeving 
stappen? In deze zaal kan gespeeld 
en ontdekt worden.

5 - 30 personen
Vanaf €49,50 per uur

BOVENKAMER
Een grote tafel waaraan goede 
beslissingen genomen kunnen 
worden.

2 - 20 personen
Vanaf €44,50 per uur

ZOLDER
Waar oud het nieuwe ontmoet: een 
historische zaal met hedendaags 
comfort.

5 - 50 personen
Vanaf €64,50 per uur



CAPACITEIT PER ZAAL

U-vorm
max personen

Kring 
max personen

Cabaret
max personen

Theater
max personen

Kerkzaal (Jacobikerk) - - - 800

Salon 20 20 20 20

Raadzaal 14 14 14 14

Bibliotheek 20 32 20 32

Koetshuis 40 40 40 60

Buitenterrein - - - -

Tuinzaal 40 40 60 100

Bovenzaal 12 20 20 30

Kerkzaal (Boothstraat) 30 40 72 200

Huiskamer 20 20 24 50

Spiegelzaal 16 20 18 30

Bovenkamer 10 12 - 20

Zolder 20 20 24 50

Elke zaal heeft een unieke 
sfeer en inrichting. Wat ze wel 
gemeen hebben is dat ze altijd 
multifunctioneel en huiselijk zijn. 

Laat ons weten wat je wensen zijn en 
wij zorgen ervoor dat het klaar staat.



CATERING

Goede catering is belangrijk voor 
een succesvolle bijeenkomst. Verwen 
je gasten en jezelf met lekkere en 
gezonde producten. 

Vul je dag aan met Sociale Koeken 
gemaakt door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt of sluit 
de dag af met een gezellige borrel. 

De producten die geserveerd 
worden zijn zorgvuldig uitgekozen 
en hebben  allemaal een mooi en 
duurzaam verhaal, vraag er naar bij 
de gastheer/-vrouw.

Catering Prijs per persoon excl. 9% btw

Koffie, thee en water in biologisch afbreekbare beker - 4 uur €4,95

Koffie, thee en water in biologisch afbreekbare beker - 8 uur €7,95

Sociale koeken - havermout koeken en brownies €2,95

Energizer - Tony Chocolonely, gezonde reep, chips, chocolade amandelnoten €1,95

Luxe vega/vegan lunch - bio broodjes, salade of soep, jus d’orange en sweets €15,95

Italiaanse vega lunch - rijk belegde broodjes, jus d’orange en sweets €12,50

Vega borrelplateau - kaas, noten, olijven, groentechips en crackers met humus €3,95

Vega bittergarnituur - groente bitterballen en kaassoufflés €3,50

Borrelarrangement - 1 uur onbeperkt €6,50

Dranken op nacalculatie - per drankje €-,-

Alcoholvrij op nacalculatie - 0% bier, 0% cocktails en bio sapjes (Oud Zandbergen) €-,-

Warme maaltijd - bio warme maaltijd geserveerd in buffetvorm €21,50

Luxe bio broodjes, soep, salade, jus d’orange en huisgemaakte sweets € 19,95



FACILITEITEN

Heb je een beamer, laptop of 
geluidsinstallatie nodig voor je 
bijeenkomst? We beschikken 
over professionele apparatuur. De 
gastheer/-vrouw zorgt ervoor dat 
het werkt en zal helpen met het 
aansluiten. Kun je meer aanvullende 
technische hulp gebruiken 
gedurende de dag, vraag dan naar 
de mogelijkheden.

Faciliteiten per stuk Prijs excl. btw

Beeld projectie (Jacobikerk Kerkzaal) €739,50

Beeld projectie (Oud Zandbergen Koetshuis) €52,50

Beeld projectie (Bollenhofsestraat Tuinzaal) €74,50

Beeld projectie (Boothstraat Kerkzaal) €129,50

HD beeldscherm €52,50

Geluidsset inclusief handmicrofoons (Kerkzaal en Tuinzaal) €154,50

Hoofdmicrofoon (Boothstraat Kerkzaal) €52,50

Laptop €52,50

Flip-over €18,50



ROUTE

Alle locaties van De Zalen van Zeven 
bevinden zich in het midden van het 
land. 

De Jacobikerk, Bollenhofsestraat en 
Boothstraat liggen in het centrum 
van Utrecht. Makkelijk te bereiken 
per openbaar vervoer. Parkeren kun 
je in 1 van de vele parkeergarages die 
Utrecht rijk is. 

Landgoed Oud Zandbergen ligt 
te midden van veel groen. Op 
het landgoed zijn er voldoende 
parkeerplaatsen. Er is een directe 
bus verbinding vanaf station Utrecht 
Centraal en station Amersfoort. 

Goede reis! 



CONTACT

+31(0)30 751 61 13
welkom@dezalenvanzeven.nl
www.dezalenvanzeven.nl

JACOBIKERK
St. Jacobsstraat 171
3511 BP Utrecht

LANDGOED OUD ZANDBERGEN
Amersfoortseweg 18
3712 BC Huis Ter Heide

BOLLENHOFSESTRAAT
Bollenhofsestraat 138-A
3572 VT Utrecht

BOOTHSTRAAT
Boothstraat 7
3512 BT Utrecht

Wil je de zalen en de sfeer zelf zien en 
beleven? Wij laten je met veel plezier 
één of meerdere locaties zien tijdens 
een bezichtiging. Neem contact op 
dan plannen we samen een afspraak 
in. 

Wil je direct weten of de locatie op 
de datum van je bijeenkomst nog 
beschikbaar is? Of wil je snel een 
vrijblijvende offerte ontvangen? Pak 
de telefoon, wij zitten klaar om al je 
vragen te beantwoorden. 

Onze mail behandelen wij op 
doordeweekse dagen tijdens 
kantooruren binnen 2 uur. Telefonisch 
word je op doordeweekse dagen 
altijd te woord gestaan tussen 08.00 
en 17.00.

BEZICHTIGING OFFERTE BEREIKBAAR

ADRESSEN


