
The Grid
Voor een fantastisch en succesvol 
event, boek onze bijzondere event 
space!

The Grid is een zeer moderne en multifunctionele event space. 

Deze event space is onderdeel van Dotslash Utrecht, de start-up 

en scale-up hub van regio Utrecht.

Op de begane grond van Europalaan 100 is deze ruimte ge-

creëerd die zeer geschikt is voor verschillende doeleinden. Denk 

hierbij aan innovation talks, kick-off presentaties, trainingen, 

workshops en netwerkborrels.

Interesse? Voor de beschikbaarheid, het afstemmen van uw 

wensen en het boeken van deze toffe events space neem contact 

op met events@dotslash.surf

Dotslash Utrecht   www.dotslash.surf
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Mogelijkheden

Innovation talks

Kick-off presentaties

Netwerk borrels

Trainingen

Congressen

Beurzen

Workshops

Netwerk evenementen

Walking diner

Prijzen
Per dagdeel (4 uur) € 700,00

Per dag (8 uur)  € 1100,00 

 

De genoemde prijzen zijn exclusief btw en catering en 

inclusief alle faciliteiten en audiovisuele middelen.

Openingstijden
Maandag t/m zondag

7:00 uur tot 23:00 uur

Faciliteiten

Modulaire kubussen (10 groot en 50 klein)

50 moderne stoelen

4 beamers met schermen

Multifunctioneel ledverlichting

Geluidsinstallatie

Laptop

Microfoon & headsets

Wifi

Voldoende toiletten

Ontvangstruimte/Entree

Parkeren
De ruime deels overdekte parkeerplaatsen bevinden zich ter 

hoogte van de Eendrachtlaan in Utrecht. Door gebruik te 

maken van Ingang C kunt u de auto parkeren op de parkeer-

plaats. 

Deze is 7 dagen per week tot 23:00 open.

Eerste uur is gratis parkeren daarna € 2,00 per uur.

Uitrijkaarten zijn € 5,75 per stuk (exclusief btw).

Minimale afname van 10 stuks dient u van te voren te bestel-

len.

Dotslash Utrecht
Europalaan 100

Parkeren
Ingang C
Auto’s

Eendrachtlaan

Europalaan

Ingang
Voetgangers
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De robuuste ruimte beschikt over modulaire kubussen die 

in te zetten zijn als zit- en presentatieblokken wat de ruimte 

een stoer karakter geeft.

Naast daglicht is er ook LED grid verlichting aanwezig die in 

te stellen is naar uw gewenste bedrijfskleur. Het is mogelijk 

om met 20 tot 120 personen in presentatie opstelling events 

te organiseren. Voor een borrel heeft de ruimte een capaciteit 

tot 200 personen!

De catering kan onder andere verzorgd worden door onze in-

house horeca partner.

Interesse? Voor de beschikbaarheid, het afstemmen van uw 

wensen en het boeken van deze toffe events space neem con-

tact op met events@dotslash.surf
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De modulaire inrichting zorgt 
voor verschillende mogelijkheden 
in de opstelling van de ruimte


