
LOCATIEVERHUUR BIJ HET TALENTENLAB 
 
Het TalentenLab heeft 3 prachtige ruimtes te huur voor o.a. trainingen, vergaderingen en coaching. 
Pareltjes in een industriële omgeving in Breda met ruim voldoende parkeergelegenheid en op 15 
minuten lopen vanaf het station. 
De ruimtes zijn voordelig te huren per uur, dagdeel of dag. Koffie, thee en koekjes zijn inbegrepen en 
indien gewenst verzorgen wij een smakelijke lunch. 
Mail voor boekingen of meer informatie naar: info@hettalentenlab.nl. 

 

 

LUNCH 
Indien gewenst verzorgen wij een lekkere lunch met 2 luxe belegde broodjes per persoon. Ook zorgen 
wij voor vers fruit en thee, melk en jus d’orange. 
Kosten: € 10,- per persoon 
 
(Onze ruimtes zijn ook in combinatie met elkaar te huur. Mail naar info@hettalentenlab.nl voor de 
mogelijkheden.)  



CHRISTOFEL COLUMBUS 
Deze grote, lichte ruimte is uitermate geschikt voor vergaderingen en het geven van trainingen. De 
ruimte is geschikt voor ongeveer 20 personen. In overleg kunnen er tafels en stoelen worden bijgezet 
of weggelaten. De ruimte is modern ingericht en beschikt over een beamer met geluidsinstallatie. De 
warme verlichting en het knusse zithoekje zorgen voor een gezellige en inspirerende sfeer. 
Afmetingen: 7,35 x 4,80m 
Kosten: €70,- per uur | €200,- per dagdeel | €375,- per dag 
 

 
 
 
 
 
 
  



VASCO DA GAMA 
Deze ruimte is bijzonder geschikt voor coaching en begeleiding. De ruimte is kindvriendelijk ingericht, 
maar zeker ook geschikt voor het ontvangen van volwassenen. Standaard staat er een grote tafel met 
4 stoelen. Eventueel kan er een aantal stoelen worden bijgezet. De inrichting is licht en modern, 
waardoor een heel fijne sfeer ontstaat. 
Afmetingen: 4,70 x 3,00m 
Kosten: €17,50 per uur | €50,- per dagdeel | €90,- per dag 
 

 
  



MARCO POLO 
In deze ruimte kun je terecht met groepen tot ongeveer 10 personen. Standaard staan er 5 tafels en 
10 stoelen, maar deze inrichting kan naar wens worden aangepast. De ruimte is licht en modern 
ingericht en uitermate geschikt voor het geven van groepstrainingen of vergaderingen. De ruimte heeft 
een kindvriendelijke uitstraling, maar is ook zeer geschikt voor volwassenen. 
Afmetingen: 4,95 x 4,25m 
Kosten: €30,- per uur | €80,- per dagdeel | € 150,- per dag 
 

 
 


