
De Hardloper  
Sportieve vergaderlocatie 
in Lelystad



Faciliteiten

Vergaderarrangementen

Opstellingen

•  Verrijdbaar Samsung presentatiescherm
•  Yealink video- en spraakcommunicatie
•  Airconditioning 
•   Dimbare verlichting voor een passende sfeer

•  Wifi, netwerkpoorten en stopcontacten 
•  Schrijfblokken en pennen
•  Gratis parkeren 

Boardroom     maximaal 18 personen
Theater      maximaal 30 personen
Diner      maximaal 30 personen
Receptie (statafels)  maximaal 30 personen
Carré      maximaal 20 personen
U-vorm      maximaal 20 personen
School      maximaal 20 personen
Cabaret      maximaal 28 personen

Geef jouw bijeenkomst een sportieve boost in Sportcentrum De Koploper! 
In dit grote sportcomplex in Lelystad bevindt zich op de eerste verdieping 
vergaderzaal de Hardloper. Gebouwd in 2021, beschikt deze zaal over de 
nieuwste technologische voorzieningen. De Hardloper is sportief ingericht en 
geschikt voor gezelschappen tot 30 personen. 

In de Hardloper laat onze eventmedewerker alles op rolletjes lopen. 

Prijzen 
Zaal: € 295,- voor een dagdeel
Zaal: € 495,- voor twee dagdelen 
Prijs per extra uur: € 75,-

Arrangement A: € 4,50 p.p.
Arrangement B: € 19,50 p.p.
Arrangement C: € 22,50 p.p.

Combineer een vergadering eenvoudig met een 
teambuilding op de klimwand, een duik in het 
zwembad of activiteit in de sporthal. Samen maken 
we een programma dat bij jouw organisatie past.

•      Arrangement A: 
koffietafel, fruitmand

• Arrangement B: 
koffietafel, fruitmand, lunch 

• Arrangement C:  
koffietafel, fruitmand, lunch, 
smoothie break

De lunch bestaat uit een broodjesbuffet, 
saladebuffet of sandwiches voor op tafel. 



Beurs of evenement 
organiseren?
Vergaderzaal de Hardloper is de perfecte 
breakout room tijdens een evenement 
of beurs in onze sport accommodaties. 
Sportcentrum De Koploper beschikt over 
een sporthal van 44 bij 30 meter met alle 
faciliteiten die nodig zijn voor een groot 
event, zoals krachtstroom, voldoende 
toiletgroepen en gratis parkeergelegenheid. 
Sportcomplex De Rietlanden heeft twee 
sporthallen die aan elkaar geschakeld kunnen 
worden voor nog grotere bijeenkomsten. 
We vertellen je graag meer over de 
mogelijkheden in deze locaties tijdens een 
bezichtiging. 

We helpen je graag!
Meer weten over vergaderzaal de Hardloper 
of onze sportaccommodaties? Neem contact 
op met onze klantenservice. 

klantenservice@sportbedrijf.nl

0320 285 385

www.sportbedrijf.nl


