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WELKOM BIJ DE IDEEËNFABRIEK
De plek waar jij en andere ondernemers elkaar continue inspireren. 
Waar je jouw ideeën – onder het genot van een vers kopje koffie –  nog 
beter maakt. Waar jij je kan focussen en bezig houden met wat voor 
jou belangrijk is. De Ideeënfabriek doet de rest voor je!

Hier zorgen we voor. Met een glimlach. Beloofd!

EEN OUDE FABRIEK EN 
NIEUWE IDEEËN
Vroeger een fabriek waar Philips zwarte 
en keramiek maakte. Nu een fabriek die 
bruist van inspirerende ideeën. Met creatieve
ondernemers, die hier onderdak hebben 
gevonden en elkaar vinden en vooruit helpen. 
En waar de deur open staat voor iedereen die 
een zakelijk thuis zoekt. Voor een uur, een 
dag of meer. De Ideeenfabriek is er ook voor 
jou. 

HET BEGIN
Van vier communicatiebedrijven anti-kraak 
in een te klein en verouderd pand naar een 
plek voor meer creatieve ondernemers uit de 
regio. De deuren open zetten voor mensen 
en ideeën. Netwerken, want samen weet je 
meer dan alleen. In 2011 was het zover: De 
Ideeënfabriek werd werkelijkheid. Drempels 
weghalen. Facilitaire romslomp weghalen. 
Alles goed geregeld. Veel ruimte voor 
ontmoeten en verbinden. Een zakelijk thuis. 
Voor jezelf en de rest. Missie geslaagd!op verzoek ook in het weekend of in de avonduren.

Altijd open op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en

Vaste en flex werkplekken

6 unieke werk- en vergaderruimtes

Veelzijdige arrangementen

Van alle faciliteiten thuis: van goede WiFi tot een receptieservice

 Het IdeeCafé: voor een gezellige lunch, kopje koffie of borrel

Gratis parkeergelegenheid & goed bereikbaar per auto
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DE IDEEËNFABRIEK BIEDT DE RUIMTE

De verschillende modern ingerichte ruimtes van De Ideeënfabriek hebben ieder een eigen uitstraling en eigen voorzieningen. 
Op die manier kunnen we je altijd van dienst zijn, voor welke gelegenheid dan ook. Heb je andere faciliteiten nodig? Laat het 
ons weten en dan gaan we voor je op zoek!

Een formele vergadering, grote presentatie of afscheidsfeestje? De Ideeënfabriek biedt ruimte voor al je wensen! 
Wij denken graag met je mee over de juiste ruimte, inrichting en arrangementen om jouw evenement of 
vergadering tot een succes te maken. Op basis van gelegenheid zijn de ruimtes naar wens in te delen.
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 DE VERDIEPING 75M2 30 30 30 40 70 - €90

 DE TUINEN 37M2 12 12 15 20 25 - €70

 HET IDEECAFÉ 260M2 - - - - 100 190 €245

 HET PODIUM 65M2 - 16 16 16 30 - €35

 DE TOREN 9M2 - 2-4 - - - - €35

 DE TENT 6M2 - - 2-5 - - - €35

Wifi

Laptop

Flipover

Notitiemateriaal

Geluidsinstallatie

Beamer

TV scherm

Draadloze microfoon

Wij maken het voor jou compleet:



DE VERDIEPING

De Verdieping is gelegen op - het woord zegt het al - de eerste verdieping van 
De Ideeënfabriek. Een mooie plek voor bijeenkomsten tot 70 personen (afhankelijk 
van de opstelling). Deze lichte ruimte heeft standaard een beamer en scherm voor 
jouw presentaties. Ook is er een geluidsset aanwezig.

DE TUINEN
Bij De Tuinen waan je je meteen in de natuur door de 
mooie groene omgeving. Deze ruimte bevindt zich op 
de begane grond, met veel daglicht. De Tuinen is heel 
geschikt voor bijeenkomsten tot 25 personen. In deze 
inspirerende ruimte staat een interactief scherm voor 
jouw presentaties en maken we de opstelling die je wilt.

30-70 personen  

75m2 

Scherm

Beamer

Geluidsinstallatie

€90 per dagdeel 

2-25 personen  

37m2

Interactief bord 

€70 per dagdeel 



Het IdeeCafé, het bruisende en gastvrije hart van De Ideeënfabriek. Naast dat het fungeert als 
lunch locatie voor onze fabrikanten, is deze ruimte ook te huren voor jouw borrel of event. Met een 
gezellige middenbar, kleurrijk meubilair, een aansluitend terras en een goede akoestiek leent deze 
grote ruimte zich daar perfect voor. Eventueel ook te combineren samen met Het Podium.

tot 190 personen 

260m2

Scherm

€245 per dagdeel 

tot 30 personen  

65m2 

Scherm

€35 per dagdeel 

Als onderdeel van Het IdeeCafé is Het Podium een onmisbaar facet als het gaat om grote 
bijeenkomsten, presentaties en optredens. Eventueel kun je het podium afsluiten met 
gordijnen en daarom perfect te gebruiken voor informele vergaderingen of presentaties. 
Op deze plek kun je – als gewenst – gebruik maken van een interactief bord.

HET IDEECAFEHET PODIUM



DE TORENDE TENT

2-4 personen  

9m2 

€35 per dagdeel 

De naam zegt het al, De Tent. In deze deels afgesloten ruimte kun je 
heerlijk brainstormen. De deur staat open en de akoestische wanden 
zorgen voor een prettige atmosfeer.

2-5 personen  

6m2

€35 per dagdeel 

De Toren is een intieme ruimte, heel geschikt voor coaching gesprekken
of overleg met een kleine groep. Uiteraard met de faciliteiten, die jij wenst. 
De Toren is te vinden in het hart van Babylon.



Service op maat, in een innovatieve omgeving! Of het nu gaat om een perfect kopje 
koffie aan de bar of een volledig verzorgd vergaderarrangement in een van onze compleet 
uitgeruste ruimtes, we zetten alles op alles om je verblijf in De Ideeënfabriek zo 
aangenaam mogelijk te maken. Het IdeeCafe is de perfecte netwerk omgeving voor 
ondernemend Uden en omgeving. Met ons enthousiast team staan we voor je klaar. 
Speciale wensen? Laat het ons weten, wij maken graag werk van maatwerk.

Het IdeeCafé is het bruisende en 
gastvrije hart van De Ideeënfabriek. 
Voor een lekker kopje échte koffie, 
espresso, capuccino of bijzondere 
thee van onze eigen Barista, maar 
ook voor een lunch of borrel kun je 
in het IdeeCafé terecht.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel 0413 24 34 44 of mail naar receptie@deideeenfabriek.nl 

HET IDEECAFE



GA VOOR EEN ARRANGEMENT
Een smaakvol idee! We hebben diverse arrangementen tot onze beschikking en maken deze indien 
gewenst graag op maat voor jou. Om gebruik te kunnen maken van onze arrangementen is reserveren 
vooraf noodzakelijk. Op de volgende pagina’s geven we je een overzicht van de mogelijkheden.

Liever even binnenlopen? Leuk! Je kunt in dat geval gebruik maken van de lunchkaart of genieten van 
een perfect kopje koffie in het IdeeCafé. 

GOED BEGIN MET 
QUICK START
Aan tafel! Dit ontbijt serveren we op schalen en etagères bij je aan tafel. Geniet van diverse 
belegde minibroodjes met zalm, rosbief, rauwe ham of belegen kaas. Of van minicroissants 
en chocoladebroodjes, zoete koffiebroodjes of kleine sandwiches, creatief belegd met 
heerlijk verse producten. Een vers gekookt eitje kan hier natuurlijk niet ontbreken. 
Om het af te maken divers handfruit en onbeperkt koffie, thee, melk en jus d’orange.

€ 16,50 P.P.

Speciaal voor jou op maat gemaakt!



EEN WARM WELKOM

Ontvangst en verzorging worden geregeld. Onbeperkt koffie, thee, water en koekjes 
tijdens de jouw bijeenkomst. Dit arrangement kan worden uitgebreid met alle Break 
Time items verderop in het boekje! Per dagdeel (4 uur).

€ 5,25 P.P.
LEKKER VOOR ERBIJ!
Upgrade naar verse jus d’orange  €2,25 p.p

Houben worstenbroodje  €3,00 p.p
(vegetarisch mogelijk)

Salade     €3,00 p.p

Fruitspiesjes   €3,00 p.p

Smoothie    €4,00 p.p

Diverse gebakssoorten  €3,25 p.p

TIJD VOOR DE SCHAFT

Het fabrieksgevoel nog even vasthouden in onze Ideeënfabriek? Maak van je lunch een 
speciale lunch en kies voor een authentieke schaft. Neem deel aan ons keuzemenu van 
de dag! Het menu bestaat iedere dag uit een andere samenstelling. Naast een heerlijke 
dagverse soep en een drankje krijg je de ene keer boterhammen, de andere keer salade of 
bijvoorbeeld een wrap. Stel zelf samen en geniet met elkaar van een gezellige lunch!

€ 10,- P.P.



BROODJES EN 
BOTERHAMMEN

Het oog wil ook wat: op mooie schalen serveren we broodjes en boterhammen: luxe belegde 
broodjes en boterhammen van dik gesneden vers brood, alles belegd met mooie, verse 
ingrediënten. Altijd voldoende omdat we à la minute aanvullen en natuurlijk geserveerd 
met melk en jus d’orange.

LEKKER VOOR ERBIJ!
Upgrade naar verse jus d’orange  €2,25 p.p

Houben worstenbroodje  €3,00 p.p
(vegetarisch mogelijk)

Dagverse soep    €2,50 p.p

Salade     €3,00 p.p

Fruitspiesjes   €3,00 p.p

Smoothie    €4,00 p.p

Diverse gebakssoorten  €3,25 p.p

€ 12,00 P.P.

BRAINSTORM 
LUNCH

Dé oplossing voor, tijdens of na een goede brainstormsessie:
onze Brainstorm Lunch! Een gevarieerde combinatie van dagverse soep, luxe belegde 
broodjes, sandwiches en een salade. Ook deze lunch wordt geserveerd met melk en jus 
d’orange.

LEKKER VOOR ERBIJ!
Houben worstenbroodje  €3,00 p.p
(vegetarisch mogelijk)

Fruitspiesjes   €3,00 p.p

Smoothie    €4,00 p.p

Diverse gebakssoorten  €3,25 p.p

€ 16,50 P.P.



BORREL
Er gaat niks boven een goede borrel na een dag vol 
inspiratie en samenwerking! 

PORTIE BITTERBALLEN € 5,50
Authentieke draadjesvlees bitterballen (10 stuks).

 
PORTIE GEMENGDE BITTERGARNITUUR € 5,50 
Diversen verrassende bittergarnituren (10 stuks).

 
BROODPLANKJE € 3,75
Vers brood in combinatie met roomboter, olijfolie 
& pesto.

 
BORRELPLANK OP MAAT 
Aanbod en prijs in overleg.

BREAK TIME
We hebben verschillende snacks voor bij de koffie 
of tijdens je welverdiende pauze. 

STANDAARD
ENERGY BARS € 1,50 P.P.
Assortiment van verschillende candy bars.

FRUIT € 3,00 P.P.
Verschillende stuks handfruit zoals banaan, appel en 
peer, maar ook gemakkelijk eetbare stukken  tropisch 
fruit. Uitgaande van 2 stuks fruit per persoon. 
Assortiment verandert naar gelang het seizoen.

OP AANVRAAG
DIVERSE GEBAKSSOORTEN € 3,25 P.P.
Verschillende gebaksoorten van de bakker, wisselend 
per seizoen. Perfect voor bij de koffie!

SMOOTHIE € 4,00 P.P.
Verse jus d’orange in combinatie met verschillende
soorten vers fruit uit het seizoen.

PETIT FOURS € 3,50 P.P.
Mini gebakjes, prachtig opgemaakt en voorzien van een 
(bedrijfs)logo naar keuze.



LUNCH

BBQ

BORREL

OFFERTE 
AANVRAGEN?
Op zoek naar een geschikte ruimte 
voor een seminar, workshop, bijeen-
komst of feestje? De Ideeënfabriek is 
zeer geschikt voor invullingen met alle 
denkbare verzorging. Vraag vrijblijvend 
naar de mogelijkheden, we denken 
graag met je mee!

www.deideeenfabriek.nl 
receptie@deideeenfabriek.nl 

WORKSHOP

SEMINAR

FEESTJE
Tot ziens in De Ideeënfabriek!

https://www.facebook.com/idfab/
https://www.linkedin.com/company/de-idee-nfabriek/about/
https://twitter.com/idfab


Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden
Postbus 297, 5400 AG Uden

Tel. 0413 24 34 44

www.deideeenfabriek.nl
receptie@deideeenfabriek.nl


