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Vergaderarrangementen Gallery Aaldering 

 

Bij Gallery Aaldering kunt u uw bijeenkomst organiseren in een prachtige ambiance, omgeven door honderden 

bijzondere klassieke auto’s. U en uw gasten worden ontvangen op de 1e etage in de vergaderruimte en nuttigt de 

lunch in ons Grand Café met een prachtig uitzicht op de collectie klassieke auto’s en de uiterwaarden van de IJssel. 

Daarnaast kunnen uw gasten in alle rust rondkijken tussen de collectie van ruim 300 klassiekers en oldtimers, van Fiat 

500 tot Ferrari, van MG B tot Rolls Royce. Dit alles verdeeld over vier verdiepingen. 

 

Vergaderarrangementen 

 

Vergaderen is bij ons mogelijk met een gezelschap van 2 tot maximaal 25 personen. 25 Personen in theateropstelling 

en 18 personen in U-vorm. Daarnaast is de vergaderruimte naar wens flexibel in te delen. Wij bespreken met u graag 

de mogelijkheden.  

 

Als uitgangspunt hebben wij onze vergaderarrangementen opgedeeld in een arrangement voor een dagdeel en voor 

een hele dag, binnen de reguliere openingstijden** van Gallery Aaldering.  
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Vergaderarrangement 

 

Bij een vergaderarrangement is het volgende inbegrepen: 

- Ontvangst met koffie/thee in ons Grand Café. 

- Zaalhuur 

- Onbeperkt flessenwater  

- Onbeperkt koffie en thee 

- Een specialiteit van de bakker (geldt alleen voor 

  ochtend arrangement) 

- Uitgebreide lunch * 

- Nederlandse specialiteit: portie bitterballen (geldt 

alleen voor hele dag - of middag arrangement) 

- Gratis parkeren 

- Wifi 

- Flip-over 

- Presentatiescherm 

- Op eigen gelegenheid rondkijken tussen de collectie van ruim 300 klassiekers en oldtimers. 

 

Prijsindicatie vergadering halve dag:   Prijsindicatie vergadering hele dag: 

Zaalhuur:                 € 500,-  excl. btw   Zaalhuur                    € 850,- excl. btw 

Catering  pp.:          € 38,50 excl. btw   Catering  pp.:            € 43,50 excl. btw 

 

* Uitgebreide lunch 

Koffie, thee, melk, karnemelk, Jus d ’Orange  

 

Soep van de dag                              

 

Vers afgebakken biologisch brood belegd met onder andere: 

gerookte zalm, rosbief, jonge-en oude kaas, geitenkaas, gerookte kipfilet en achterham deze broodjes worden gegarneerd met 

verse sla en rauwkost. 

 

Broodje Kroket                               
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Borrelarrangement 

 

Het vergaderarrangement is eventueel af te sluiten met een gezamenlijke borrel in ons Grand Café: 

NB: wij vragen u wel rekening te houden met onze sluitingstijd van 17.30 uur, tenzij anders afgesproken.  

 

Het borrelarrangement bestaat uit: 

 

 Luxe nootjes en olijven gepresenteerd op tafel 

 Drie stuks bittergarnituur per persoon 

 Drie consumpties per persoon (fris, wijn of bier) 

 

Prijs borrelarrangement per persoon:  € 20,64 excl. btw  

 

Mogelijkheid tot het uitbreiden met: 

 

Luxe plank met parmaham en Franse kaas:  € 4,13 excl. btw 

 
Overige consumpties worden op nacalculatie doorberekend. 
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**Openingstijden Gallery Aaldering:   

 maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 17.30 uur  

 zaterdag:   9.00 – 16.00 uur  

 alle zon- en feestdagen: gesloten 

Kijk voor eventuele uitzonderingen op: www.gallery-aaldering.com 

 

 

 

 Voorstel op maat 

Aan de hand van uw wensen verzorgen wij voor u graag een voorstel op maat. Heeft u vragen of anderszins specifieke 

wensen neem dan ook gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken via het 

telefoonnummer: 0575-564055 of mail: events@gallery-aaldering.com 
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Welkom bij Gallery Aaldering 

 

Gallery Aaldering is een familiebedrijf dat sinds 1975 bestaat. Met een steeds wisselende collectie van maar liefst 

300 auto’s is Gallery Aaldering in Brummen het grootste klassieke autobedrijf van Europa.  

 

De bedrijfsvoering is in handen van Nico en Nick Aaldering. Nico Aaldering heeft het bedrijf in 1975 opgericht, vanuit 

zijn liefde voor klassieke auto’s. Zoon Nick Aaldering deelt deze passie en samen vormen zij de directie van het bedrijf.   

Nick Aaldering:  “Naast de in- en verkoop van auto’s verzorgen wij het hele traject. Wij adviseren, brengen de auto in 

gereedheid, verzorgen uitgebreide controles en dragen zorg voor het transport, waar ook ter wereld”. Wekelijks 

presenteert Nico Aaldering in het televisieprogramma  RTL Autowereld een bijzondere auto uit de collectie. 

 

Naast de vele auto’s, verdeeld over vier verdiepingen, exposeren door het hele pand kunstenaars en fotografen met 

hun werk. Op de eerste verdieping is een Grand Café gevestigd. Daarnaast is het een uitstekende locatie voor het 

organiseren van bedrijfspresentaties, vergaderingen en relatiebijeenkomsten. 
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