
Jouw ideale trainingslocatie





SPACE TO CREATE

GREAT IDEAS START HERE.

Een inspirerende trainingslocatie bevordert de
creativiteit en verhoogt de concentratie. Onze
spaces hebben een unieke inrichting, waar over elk
detail wordt nagedacht. Geen plastic stoeltjes en
filterkoffie, maar fairtrade koffie, artworks aan de
muur en natuurl�ke lichtinval. Van Apple TV’s tot
flip-overs en post-its; alles staat klaar om jouw
training of cursus te laten slagen. Onze knusse en
sfeervolle trainingsruimtes in Utrecht zorgen er
stiekem voor dat je b� ons wilt bl�ven wonen.

De spaces hebben verschillende groottes,
waardoor het ongeacht het aantal mensen in de
groep en jouw specifieke wensen alt�d mogel�k is
om een geschikte trainingsruimte te vinden. 



In onze spaces vind je:

      Grote tv-schermen voor presentaties met                    
      HDMI kabel en Apple TV

      Flipover en/of whiteboard wall

      Notitieblokken en pennen   

      Brainstorm canvassen    

      Onbeperkt koffie, thee, vers fruit
      en snacks 

Extra's:

      Opslaan van je eigen pennen, notitieblokken, 
      banners en artworks  
  

      W� zetten al je materialen voor je klaar op de
      trainingsdag
 

      Gunstige tarieven voor gebruik van onze 
      evenementenruimte voor speciale 
      gelegenheden



Samen met de opleider maken we een schatting van het gemiddelde
aantal boekingen per jaar. Op basis daarvan bepalen we het tarief per
persoon: dit varieert van €52,50 tot €65,- per persoon, exclusief
lunch. Als het aantal boekingen na een jaar significant afw�kt van wat
we hadden gedacht, k�ken we samen naar de c�fers van de
afgelopen 12 maanden en passen we het tarief eventueel aan.

TARIEVEN

 Koffie & thee, snacks, vers fruit en koeken

 Tv scherm met HDMI-kabel en Apple TV

 Flip-over en een whiteboard wall

 IT-ondersteuning: w� helpen de trainer met het
aansluiten van alle apparatuur

DE TARIEVEN Z�N INCLUSIEF:



VOORDELEN

       Vermelding op onze website
       

       Makkel�k een heel jaar vooruit plannen in 
       een Excel sheet. W� doen de rest!

       Lesmateriaal kan b� ons op voorraad gelegd
       worden

       Mogel�kheid om webinars te geven, met als 
       achtergrond uitzicht op het Stationsplein

       Hoe meer trainingen, hoe meer korting 

UNIEK!
 

Organiseer één keer per jaar een gratis event!
De enige kosten die je hoeft te betalen z�n de

out of pocket kosten.



LUNCH

Een lekkere dosis gezonde voeding kan natuurl�k
niet ontbreken. T�dens intensieve sessies is
voeding van essentieel belang, het is immers de
brandstof waarop je denkt. B� ons vind je geen
saaie broodjes, maar kies je voor een lekkere lunch
b� of van f�ne restaurants uit de buurt. Heb je na
afloop van een training nog zin in een hapje of een
drankje? W� verzorgen met alle liefde een borrel of
diner! Neem contact op om alle mogel�kheden te
bespreken.

We bieden diverse lunchmogel�kheden op onze
locatie voor €18,50 per per persoon. Maar je kunt
ook b� een restaurant in de buurt lunchen: het tarief
hiervoor is €14,00 per persoon. Deze optie is uit
ervaring erg prettig voor trainers en cursisten, door
even buiten de deur te z�n of voor meerdaagse
trainingen door de gevarieerde menu’s. 



OOK BIJ SPACE TO CREATE

Een dakterras met een
adembenemend uitzicht

Even snel naar de stad
met onze VanMoof e-bike

Een verfrissende douche
voor alle sportievelingen



SERVICE

Ons team ontvangt jouw cursisten met een warme
glimlach en een goede kop koffie. Sfeer,
authenticiteit en een persoonl�ke benadering staan
centraal. Het is onze missie om jou en je cursisten
thuis te laten voelen.

Ook de trainer helpen w� 's ochtends met het
aansluiten van alle benodigde apparatuur en
remote meeting software. Gedurende de dag staan
we alt�d klaar om op ieder moment te
ondersteunen. Last van een technisch probleempje?
Geen probleem, ook als het niet om onze eigen
apparatuur gaat, staan we klaar om overal mee te
helpen. 



DOMIBO

@ STUDIO UTRECHT CS

Elke laatste donderdag van de maand is het feest!
We organiseren een gezellige netwerkborrel voor al
onze gasten. Dit is de ideale gelegenheid voor
cursisten om na te praten met de trainer en andere
cursisten van die dag. We hebben de gezelligste
huis-DJ en de lekkerste cocktails, plus iedere maand
een speciale gast die iets interessants komt
vertellen over een actueel onderwerp. Kortom, een
geweldige manier om de dag af te sluiten en je
netwerk te vergroten!



AVONDARRANGEMENTEN

Pizza Party: een trainingsruimte vol pizza.

Pasta & Risotto: waan je in Italiaanse sferen
met een heerl�ke pasta of risotto.

Poké Party: verwen je smaakpapillen met een
verfrissende poké bowl. 

Je kunt onze ruimtes ook in de avond en in het
weekend boeken. Natuurl�k hoort er b� een
avondtraining wel een lekker hapje eten! Hiervoor
bieden we diverse arrangementen aan, inclusief
een glas w�n: 

Wat kies j�?

Pizza Party:

Pasta & Risotto: 

Poké Party: 





Organiseer jouw eigen event b� ons in st�l en laat je
ontzorgen! Onze Event Spaces bieden plek tot 250
personen en z�n ideaal voor grote presentaties, levendige
workshops, relaxte netwerkborrels of innovatieve kick-offs.
En dat alles met een dakterras en prachtig uitzicht op
Station Utrecht Centraal! 

Geef jouw event een unieke touch door een van onze
extra's b� te boeken. Van een gezellige BBQ of oesterbar
tot een swingende DJ met dansvloer, w� regelen het voor
je.

Bonus: hoe meer je afneemt, hoe groter de korting!

EVENTS





Breng jouw online event naar een nieuw niveau in
Studio Utrecht Centraal. Met een unieke locatie en een
prachtig uitzicht op het bruisende Centraal Station,
zet je jouw event in de spotlight. Onze techniek en
support zorgen ervoor dat je een hybride evenement
kunt organiseren met zowel live audience als
streaming. Part�en kiezen regelmatig voor onze
locatie, dus verwacht geen saai plek maar een
indrukwekkende omgeving en sfeer.

STUDIO UTRECHT CS



LEREN IN HET BUITENLAND

Reizen is de perfecte manier om je geest te openen,
nieuwe perspectieven te kr�gen en creativiteit te
stimuleren. Of je nu op zoek bent naar een
prachtige locatie voor een workation, een training
wilt afsluiten of gewoon wilt genieten van een
nieuwe bestemming. Denk aan landen als Valencia,
Kroatië en Turk�e. Aantrekkel�ke en betaalbare
opties waar w� alles voor je regelen. 

Laten we samen de wereld ontdekken!



DESIGN THINKING CENTER

VALENCIA

Laat je cursisten een paar dagen helemaal
onderdompelen in een complex onderwerp in ons
Design Thinking Center in de meest innovatieve
stad van Spanje: Valencia. Door even uit de
dagel�kse sleur te stappen en met de volle
aandacht van je cursisten, behaal je sneller
resultaat. Ideaal als time-to-market belangr�k is!
Leerzame trainingen gecombineerd met hotspots in
een bruisende stad, ontspanningsactiviteiten, een
f�n klimaat en lekker eten. Een ervaring die je
cursisten nooit meer zullen vergeten.

Wie wil dat nou niet?



EXTRA'S

VOOR EEN ONVERGETELIJKE ERVARING



COCKTAILAVOND

SHAKE IT UP

Eindig de training met een verrassing en
organiseer een gezellige cocktailavond! Onze
professionele bartender voorziet de cursisten
van heerl�ke drankjes. Vul het arrangement aan
met hapjes of een uitgebreid diner, om de
avond compleet te maken.



OESTERBAR

UNIEKE ERVARING

De oesterbar is de perfecte toevoeging voor
een chique en onvergetel�ke afsluiting van een
training. De bar is een echte blikvanger en zorgt
voor een gezellige sfeer. De professionele
barman opent de oesters voor je cursisten,
terw�l ze genieten van een heerl�k glas w�n of
champagne.



DANSEN 

AAN HET STATIONSPLEIN

Laat onze huis-DJ, of je eigen DJ, de avond afsluiten
met een knaller! De leukste plaatjes worden gedraaid
en de voetjes gaan los. Kies voor een barman om je
cursisten te voorzien van drankjes, of creëer een
huisel�ke sfeer en laat men de drankjes zelf pakken.
Alles is mogel�k!



DINER 

MET CHEF-KOK SIMON

Eindig de training met een luxe diner aan de
Catwalk van privé chef-kok Simon. H� is een
ervaren kok die z�n internationale smaken met
plezier verwerkt in z�n gerechten en alt�d op
zoek is naar nieuwe inspiratie en uitdagingen in
de keuken. Je cursisten kunnen dus een echt
smaakfeest verwachten.



BARBECUE

MET ADEMBENEMEND UITZICHT

Geniet van ons heerl�ke terras met een prachtig uitzicht op het
Stationsplein. Of je nu zelf de BBQ aansteekt of onze grillmaster de
honneurs waarneemt, we zorgen ervoor dat het een heerl�ke
maalt�d wordt, met lekkere drankjes.



PROMOTIE

POP-UP STORE

Met dagel�ks honderdduizenden bezoekers,
z�n de stationshal van Utrecht Centraal en
winkelcentrum Hoog Cathar�ne geweldige
plekken om een pop-up store te openen. Zet
jouw bedr�f in de spotlight en plan er nog een
informatiemarkt omheen b� Space to Create.







030 - 308 0519

info@spacetocreate.nl

www.spacetocreate.nl

GREAT IDEAS START HERE.

Heb je vragen, ben je benieuwd naar een samenwerking of
wil je eerst even langskomen voor een rondleiding? Neem

dan contact met ons op. W� staan voor je klaar!
 



www.spacetocreate.nl


