Impressie feestzalen Cascade
In Cultureel Centrum Cascade zijn er diverse zalen van verschillend formaat voor feesten en partijen.
Deze kunt u apart maar eventueel ook gecombineerd reserveren. Tot 150 personen kunt u
gebruikmaken van de Niagara zalen of Victoriazalen. Voor groepen tot 300 personen staat de Xebius
(Cascade) zaal tot uw beschikking. Hieronder krijgt u een impressie van de zaalinrichting. De getoonde
opstellingen zijn in alle ruimtes te plaatsen.

Niagarazaal / Victoriazaal:

Standaard receptie-opstelling. Statafels en/of zitjes,
zwarte of witte statafels (witte voor een meerprijs).
Indien gewenst kunnen de tafels worden aangekleed
met luxe papieren linnen.
De verhouding zit- en staanplaatsen wordt vooraf
uiteraard in overleg met u bepaald. Dat geldt ook voor
andere wensen, zoals een dansvloer, podium en
technische/muzikale voorzieningen.
Hier ziet u de standaard receptieopstelling met
sfeerverlichting, volledig ingedekte dinertafel en
bloemdecoraties (tegen een meerprijs).
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Uiteraard zijn er vele andere mogelijkheden, zoals vierkante dinertafels en een buffettafel. De meubelen die wij voor u
inhuren (zoals de hier getoonde dinerstoelen met strakke hoes) geven een andere, persoonlijke uitstraling aan de zaal.
Deze afbeelding is van voor het vernieuwen van de zaal, de huidige kleurstelling is anders.
De getoonde bloemdecoraties op tafel kunnen wij tegen een meerprijs voor u verzorgen.

Het dakterras grenst aan de Niagarazalen en is gratis te gebruiken wanneer u deze huurt,
tenzij een van de andere zalen in gebruik is bij een andere partij.
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Het is ook mogelijk om de Niagara- of Victoriazalen te gebruiken in een moderne lounge opstelling.
Eventueel met ingehuurde loungebanken, luxe witte (led)statafels, witte loungetafels, sfeerverlichting, zwart/witte lounge
zitjes en bloemdecoraties (reserveren tegen meerprijs)
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Xebius (Cascade) zaal:

Lounge opstelling
Met ingehuurde witte statafels en extra (tegen meerprijs) ingehuurde
loungebanken, XL loungetafels, zuilen, bloemdecoraties en extra
sfeerverlichting.
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Luxe dineropstelling (meerprijs)
Met ingehuurde dinertafels, dinerstoelen met hoezen, volledig ingedekt, zuilen, bloemdecoraties,
extra sfeerverlichting en plafonddecoratie/kroonluchters.
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Standaard dineropstelling vierkant met luxe papieren linnen.
Extra sfeerverlichting tegen meerprijs.

Standaard dineropstelling langwerpig met luxe papieren linnen.
Stoelen staan dichter bij elkaar voor maximale capaciteit.
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