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U bent van harte welkom  
in de Duurzaamheidsfabriek!

Op het Leerpark in Dordrecht staat 

een bijzonder innovatiecentrum: de 

Duurzaamheidsfabriek (DZHF). In een 

skillsomgeving van 3000m² dagen studenten, 

bedrijven en docenten elkaar uit te leren, te 

experimenteren en te vernieuwen. Dit initiatief 

van de gemeente Dordrecht en het ROC Da 

Vinci College beschikt over een hightech 

inrichting met alle faciliteiten die nodig zijn 

voor een leven lang ontwikkelen.

Op de 4e etage bevinden zich verschillende 

ruimtes welke te huur zijn voor het organiseren 

van een congres, presentatie, productlancering, 

vergadering of workshop. Deze ruimtes variëren 

in capaciteit; de kleine vergaderruimtes kunnen 

een maximum van 12 personen ontvangen, 

de grootste Plenair ruimte biedt plaats aan 

maximaal 220 gasten. 

Alle ruimtes zijn voorzien van LCD schermen, 

flipovers en goede WiFi. De gastvrije hospitality 

medewerkers van de DZHF zorgen voor 

catering en technische ondersteuning tijdens de 

verhuringen. 
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Zaal Energia 
Voor een congres, presentatie, lancering of een workshop kunt u de Lounge gebruiken. Deze 

multifunctionele ruimte is geschikt voor bijeenkomsten tot 100 personen. Er hangt een scherm waarop 

een laptop kan worden aangesloten. Door deze geavanceerde technologie, mooie lichtinval en vrij 

uitzicht komt uw presentatie tot haar recht in deze inspirerende ruimte. 

De Lounge biedt voldoende ruimte en mogelijkheden voor diverse catering zoals lunch, dinerbuffet en 

borrel. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. 
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Zaal Innovare 
Vergaderruimte Innovare heeft  een vrij uitzicht over een zuidelijk stukje Dordrecht, de Sportboulevard 

en het Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk. In de zaal staat een vergaderopstelling voor 

maximaal 30 personen en er hangt een scherm waarop een laptop kan worden aangesloten. Door 

deze geavanceerde technologie komt uw presentatie tot haar recht in de vergaderzaal. In de ruimte 

zelf is naast de vergaderopstelling nog voldoende ruimte voor uw koffie en eventueel lunch. Uiteraard 

kunnen we deze ruimte in een andere opstelling aanbieden. Wij bespreken graag uw vergaderwensen.

Zaal Creativita
De tweede grote vergaderruimte waar de Duurzaamheidsfabriek over beschikt, kijkt uit over het 

nieuw ontwikkelde zuidelijk stuk van Dordrecht. In de zaal staat een theateropstelling van groene 

brainstormstoelen, speciaal ontworpen voor de Duurzaamheidsfabriek. Hierdoor wordt een informele 

sfeer gecreëerd die zich bij uitstek leent voor een inspirerende bijeenkomst. Er hangt een scherm 

waarop een laptop kan worden aangesloten. Door deze geavanceerde technologie komt uw 

presentatie tot haar recht in de vergaderzaal. In de ruimte zelf is naast de vergaderopstelling nog 

voldoende ruimte voor uw koffie en eventueel lunch. Uiteraard kunnen we deze ruimte in een andere 

opstelling aanbieden.
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Zaal Plenair 
De Plenair Zaal is de grootste ruimte in de Duurzaamheidsfabriek en geschikt voor 220 gasten in 

theateropstelling. Het is een multifunctionele ruimte die geschikt is voor diverse bijeenkomsten. De 

zaal is uitgerust met drie grote schermen (twee schermen van 75 inch en één scherm van 84 inch), 

een podium en geluidsapperatuur, zoals twee handmicrofoons en een headsetmicrofoon. Naast de 

theateropstelling is er voldoende ruimte voor uw koffie en eventueel lunch. Uiteraard kunnen we deze 

ruimte in een andere opstelling aanbieden.

Zalen Marritimo & Technica
Marritimo en Technica zijn twee kleinere vergaderruimtes van ieder 41 m². Deze strak ingerichte 

ruimtes zijn voorzien van een grote vergadertafel. Door de geluidsdichte glazen wanden kunt u 

ongestoord vergaderen. In beide zalen hangt een scherm waarop een laptop kan worden aangesloten. 

Door deze geavanceerde technologie komt uw presentatie tot haar recht in de vergaderzaal. Kortom: 

fijne ruimtes voor een heisessie of een overleg in ontspannen sfeer.
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In deze beknopte factsheet hebben we basisinformatie 

over onze vergaderlocaties voor u samengevat. We 

bieden graag maatwerk en bespreken de details met u 

in een persoonlijk gesprek. Onze Hospitality Manager 

Gonnie Mookhoek adviseert u graag.

CONTACTGEGEVENS
Hospitality Manager: Gonnie Mookhoek

Telefoon: 078 657 21 17

Mobiel: 06 189 882 87

E-mail: info@duurzaamheidsfabriek.nl

PrijzenFaciliteiten

Alle ruimtes in de Duurzaamheidsfabriek hebben individuele klimaatregeling. Het pand heeft een lift 

en is goed toegankelijk voor mindervaliden. De vergaderruimtes bevinden zich op 4e etage van de 

Duurzaamheidsfabriek en beschikken door aanwezigheid een HD LCD-scherm over de mogelijkheid tot 

het tonen van een presentatie.

In het gebouw en in de vergaderruimtes is het gebruik 

van internet mogelijk door wifi. 

Andere benodigdheden zoals een flipover, laptop, 

notitieblokjes en pennen kunnen naar wens geleverd 

worden. 

CATERING
De catering van uw gasten wordt verzorgd door 

cateringbedrijf Ospitalita BV, een dochteronderneming 

van het Da Vinci College. De uitvoering en bereiding van 

de catering is in handen van horecastudenten van het Da 

Vinci College of van de keuken en crew van Grand Café 

Bellissimo. Altijd onder toeziend oog van een leermeester 

en hospitality manager. Indien gewenst kan er ook 

gekozen worden voor een andere cateraar.

Richtlijn 

aantal 

personen.

Prijs 

per 

dagdeel.

Prijs 

per 

dag.

Inclusief

Marittimo 14 € 180,00 € 335,00 Wifi, tv-scherm & flipover

Technica 14 € 180,00 € 335,00 Wifi, tv-scherm & flipover

Innovare 28 € 225,00 € 460,00 Wifi, tv-scherm & flipover

Creativita 30 € 225,00 € 460,00 Wifi, tv-scherm & flipover

Energia

Plenair

80

225

€ 305,00

€ 610,00

€ 510,00

€ 920,00

Wifi, tv-scherm & flipover

Wifi, tv-scherm & flipover

* alle vermelde prijzen zijn incl. BTW
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•  ONTBIJTSERVICE

•  VERGADERARRANGEMENTEN:   

KOFFIE EN THEE EN VERSNAPERINGEN

•  LUNCH

•  BORREL EN BEGELEIDENDE HAPJES

•  DINER

Voor al deze cateringmomenten geldt dat wij ze voor u 

kunnen verzorgen in de zaal, of in onze ruime lounge met 

uitzicht over de stad.

Wanneer u bij de Duurzaamheidsfabriek een bijeenkomst 

organiseert, zal Zo-Vital rechtstreeks met u de invulling 

van uw cateringwensen bespreken. 

Banqueting assortiment DZHF

In samenwerking met cateraar Zo-Vital bieden wij u tijdens uw bijeenkomst  
de volgende cateringservices:
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Algemene contactgegevens

Bezoekadres

Leerparkpromenade 50

3312 KW  Dordrecht

e info@duurzaamheidsfabriek.nl

Postadres

Postbus 1184

3300 BD  Dordrecht

Ruimte huren

t 078 657 21 17

e info@duurzaamheidsfabriek.nl

duurzaamheidsfabriek.nl


