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kerst in industriële sferen 
Vier je kerstborrel, kerstdiner, eindejaars-
bijeenkomst of nieuwjaarsreceptie in industriële 
sferen op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) 
– waar geschiedenis en toekomst elkaar 
tegenkomen.

 

Ook tijdens de kerstperiode is IPKW dé plek om elkaar in een 

informele setting te ontmoeten en kennis te delen. Dit op een 

inspirerende plek waar innovatie en duurzaamheid centraal staan.

Speciaal voor december en januari wordt een oude industriële hal 

volledig in kerstsferen ingericht, om zo de ideale plek te vormen 

voor uw event. Met mogelijkheden voor zowel inhoudelijke 

als informele bijeenkomsten, vanaf 120 personen tot wel 650 

personen!Industriepark 
Kleefse 
Waard
ipkw.nl

kerst in industriële sferen  
op Industriepark Kleefse Waard



inrichting en mogelijkheden
De zeer sfeervolle industriële ruimte van circa 1.000 m2 wordt 

intiem en flexibel ingericht en is standaard voorzien van:

•  Kerstaankleding

•  Uitgebreide sfeerverlichting

•  Volledige audio-installatie, zowel voor muziek als speeches

•   Podium voor speeches en/of live muziek of een DJ (optioneel) 

en projectie met scherm (optioneel)

•   Sfeervol pallethouten meubilair, zowel zitjes als statafels met 

krukken (standaard voldoende voor 150 personen; meer is 

mogelijk)

•   Facilitaire voorzieningen zoals verwarming, gaderobe en 

toiletten

prijs locatie en basisvoorzieningen
Vanaf € 66,50 (excl. btw) per persoon, op basis van 150 

personen. U kunt vervolgens naar eigen wens de catering 

invullen om zo tot uw ideale bijeenkomst te komen.

catering
De cateringinvulling wordt verzorgd door parkrestaurant De 

Waard, gelegen op IPKW. Zij verzorgen uw cateringwensen op 

maat; van kerstlekkernijen en borrelhapjes tot een uitgeserveerd 

diner. Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te 

bespreken.

voorbeeldprogramma
17:00 uur   ontvangst met koffie, thee, smaakwaters en plankjes 

met kerstzoetigheden

17:30 uur  welkom/eindejaarsspeech

18:00 uur  start borrel met hapjes

20:00 uur  einde bijeenkomst

Bij dit voorbeeldprogramma is inbegrepen:
•   Sfeervolle industriële hal in kerstsfeer, inclusief de hiernaast 

beschreven basisvoorzieningen

•  Ontvangst met onbeperkt koffie, thee en smaakwaters

•  Kerstzoetigheden tijdens ontvangst

•  Hollands drankenassortiment op nacalculatie

•  Tafelgarnituur en breekbroodjes met diverse dips

•  Diverse warme (kerst)hapjes (6 per persoon)

•   Personeel: catering, garderobe, verkeersregelaar, AV 

ondersteuning, locatiemanager en schoonmaak

•  Verwarmingskosten 

•   Parkeerplaatsen voor uw bezoekers, inclusief voldoende 

laadpalen voor elektrische auto’s

Kosten van dit voorbeeldprogramma:

€ 88,50 (excl. btw) per persoon, op basis van 150 personen.  

Dit bedrag bestaat uit € 66,50 voor de basisvoorzieningen en  

€ 22,00 voor de catering en de variabele kosten.

Meer informatie? Neem contact op met Cas van Horck via 

events@ipkw.nl of 026 384 46 46.
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over Industriepark Kleefse Waard
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een 

bedrijventerrein waar bedrijven zijn gevestigd die zich 

bezighouden met clean technologies, oftewel energie- en 

milieutechnologie. IPKW is een ideale locatie voor het 

organiseren van een bijeenkomst, congres of workshop, 

het lanceren of presenteren van een product of het geven 

van trainingen. De statige Hoofdstraat vol met bomen, de 

historische fabrieken en de fraaie panden zorgen voor een 

bijzondere sfeer. 
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