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WELKOM BIJ HET KLAVIER

Het Klavier is een uniek gebouw waar verschillende werelden samenkomen. 
Gelegen in het hart van Brabant is Het Klavier een perfecte uitvalsbasis voor het organiseren 
van een vergadering, training, cursus, beurs, congres of feest!

De zalen zijn instapklaar. De meeste ruimtes kunnen worden aangepast aan de wensen van 
uw sprekers en publiek. De inschuifbare tribune van de theaterzaal biedt plaats aan ruim 242 
gasten. Wanneer deze wordt ingericht voor een feest of receptie dan is de capaciteit van de zaal 
ruim 400 gasten. Daarnaast verhuren wij verschillende ruimtes die met elkaar verbonden 
kunnen worden.

In deze brochure willen wij u graag kennis laten maken met ons bedrijf. 
Heeft u wensen of ideeën. Wij helpen graag mee om met onze voorzieningen uw bijeenkomst tot 
een succes te maken. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Graag tot ziens in Het Klavier
Erik de Bie & Carlo Bergmans



HET THEATER
n deze map leest u alles over onze ruimtes, moderne faciliteiten, prijzen en 

Of het nu gaat om een congres, klantbijeenkomst of productpresentatie, alles 
is mogelijk in onze theaterzaal. Zelfs een bruisend feest met live muziek is 
geen enkel probleem. Met zijn inschuifbare tribune met 242 stoelen toveren 
we onze zaal in een handomdraai om naar een grote feest- of presentatie-
ruimte voor ruim 400 personen.



VERGADERZALEN
n deze map leest u alles over onze ruimtes, moderne faciliteiten, prijzen en 

Gebruik onze vergaderruimtes voor presentaties, gesprekken, ontmoetingen, 
cursussen, jaarvergaderingen etc. 
Wij verhuren ruimtes voor groepen variërend van 6 tot 240 personen. 
U en uw gasten worden hartelijk ontvangen en onze medewerkers doen er 
alles aan om ervoor te zorgen dat uw bijeenkomst een succes wordt. 
Wensen op het gebied catering, techniek etc. vullen wij graag in. 
Al onze ruimtes beschikken standaard over draadloos internet en een 
HD Led-scherm.



BIJZONDERE ZALEN
n deze map leest u alles over onze ruimtes, mode

Het Klavier beschikt over enkele bijzondere zalen. De Raadszaal van de 
Gemeente Loon op Zand is voor verschillende gelegenheden inzetbaar. De 
raad vergadert er regelmatig en hij wordt ook gebruikt als trouwzaal. 
Daarnaast is deze unieke zaal te huur als exclusieve vergader- of conferentie-
ruimte.

De Danszaal is een bijzondere ruimte qua akoestiek en mogelijkheden. Naast 
de flexibele indeling voor al uw zakelijke bijeenkomsten biedt deze zaal ook de 
mogelijkheid tot meer bewegingsvrijheid. De kamerbrede spiegelwand is een 
handige tool om bijvoorbeeld uw presentatie skills te verbeteren. 
De mogelijkheden zijn dus zeer divers!



9.

BIJ ANTONn deze map leest u alles over onze ruimtes, 
moderne faciliteiten, prijzen en 

Het bruisend hart van het Klavier is Bij Anton. Hier kunt u terecht voor koffie 
met iets lekkers, een uitgebreide lunch of een heerlijk diner. 
Na afloop van uw bijeenkomst kunt u hier met uw gezelschap nog 
sfeervol borrelen. Bij Anton verzorgt graag de arrangementen tijdens uw 
bijeenkomsten in een van onze zalen.



ZALEN CAPACITEIT
(Max. aantal personen per zaal)

RUIMTE / OPSTELLING

BIJ ANTON 
 
THEATER

CONTRABAS

HOORN

SAXOFOON

HOORN/ SAX

GITAAR

TROMPET

GITAAR/ TROMPET

VIOOL

PICCOLO

RAADZAAL

400   *   *   * 400 125 150

400 242  60  45 400 250 300

  *  64  22  22   *  22  22

  *  18  12   *   *  12  12

  *  15  12   *   *  12  12

  *  36  24   *   *  24  24

  *  15  12   *   *  12  12

  *  21  12   *   *  10  10

  *  35  24   *   *  24  24

  *  12   8   *   *   8   8

  *   6   6   *   *   *   *

150 150  25  25   *   * 100          

RECEPTIE  U-VORM  DINER

THEATER  CARRÉ   FEEST          BUFFET

SYMBOLEN:



GUESTHOUSE HOTEL
n deze map leest u alles over onze ruimtes, moderne faciliteiten, prijzen en 

Het is mogelijk om na uw congres, bijeenkomst of evenement te overnachten. 
Op 600 meter afstand ligt het eigentijdse en gloednieuwe GuestHouse Hotel. 
In dit gezellige en ruime hotel kunt u zich weer helemaal opladen. 

Wij reserveren graag een kamer voor u.



AANVULLENDE INFORMATIE
 

Reserveren 
U bent van harte uitgenodigd een ruimte te reserveren. 

Heeft u aanvullende vragen of wensen dan maken we graag een offerte op maat.
U kunt hiervoor telefonisch, per mail of persoonlijk contact met ons opnemen. 

Bij Anton 
Anton Pieckplein 2 
5171 CV Kaatsheuvel 
T] 0416-205000 
E] welkom@bijanton.nl 
W] bijanton.nl

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van evenementen!


