
Catering  
De catering van de Caballero Fabriek wordt verzorgd door Jools 
Meet & Eat. Voor vragen over onze arrangementen en/of het huren 
van vergaderzalen verwijzen wij u graag naar info@meetjools.nl of 
telefoonnummer 085 065 3940.  
 
Bereikbaarheid 
De Caballero Fabriek is gelegen op een uitstekende locatie, aan het water, 
dichtbij het centrum van Den Haag, nabij diverse snelwegen en goed 
te bereiken met het openbaar vervoer. Tevens beschikt de Caballero 
Fabriek over een eigen parkeerterrein. Parkeren is het eerste uur gratis, 
daarna € 2 per uur met een maximaal dagtarief van € 16 per dag. Voor de 
routebeschrijving verwijzen wij u graag naar www.cabfab.nl.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden tot en met 31 december 2022.
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CABALLERO FABRIEK:   
DÉ CREATIEVE HOTSPOT VAN 
DEN HAAG IN HET HIPPE 
WOON- EN WERKGEBIED 
DE BINCKHORST.

De Caballero Fabriek is een bedrijfsverzamelgebouw 
voor innovatieve, creatieve en culturele bedrijven. 

De fabriek leent zich uitstekend als locatie voor vergaderingen, eve-
nementen, workshops, beurzen en (culturele) bijeenkomsten. Er zijn 
ruimtes ingericht als huiskamer, loungehoek en ruimtes met een  
zakelijke uitstraling. Onze Laurenszaal, de grootste ruimte, is ideaal  
voor evenementen tot 400 personen. 



VERGADERRUIMTES TOT 60 PERSONEN

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden tot en met 31 december 2022.

UNIT 57 
 
Capaciteit: 45 personen

Prijs: 300,- per dagdeel

UNIT 74  
Prijs op aanvraag

DE LAURENSZAAL 
Prijs op aanvraag

VERGADERBOX V11 
 
Capaciteit: 25 personen

Prijs: 396,- per dagdeel

Inclusief: Zonwering, koelkast 

met fris, whiteboard met 

stiften en televisie-scherm

VERGADERBOX V10 
 
Capaciteit: 8 personen

Prijs: 33,- per uur

Inclusief: Whiteboard met 

stiften

VERGADERBOX V4 
 
Capaciteit: 15 personen

Prijs: 352,- per dagdeel

Inclusief: Airconditioning, 

koelkast met fris, whiteboard 

met stiften en 

televisie-scherm

VERGADERBOX V8 
 
Capaciteit: 55 personen

Prijs: 440,- per dagdeel

Inclusief: Airconditioning, 

koelkast met fris, 2 

televisieschermen en 

whiteboard met stiften

VERGADERBOX V6 
 
Capaciteit: 8 personen

Prijs: 33,- per uur

Inclusief: Whiteboard met 

stiften

VERGADERBOX V5 
 
Capaciteit: 8 personen

Prijs: 33,- per uur

Inclusief: Whiteboard met 

stiften

VERGADERBOX V9 
 
Capaciteit: 8 personen

Prijs: 33,- per uur

Inclusief: Whiteboard met 

stiften
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DE LAURENSZAAL
Voor de grotere meetings en events kun je terecht in de 
Laurenszaal; een lichte, moderne ruimte met veel glas en 
geheel in de stijl van de fabriek, die grenst aan de strak 
ingerichte binnentuin.

Een echte eyecatcher is de bar die in alle gewenste kleuren 
uitgelicht kan worden. Door de strakke vormgeving en lichte 
tinten heeft de ruimte weinig nodig om er spectaculair uit te 
zien. De zaal beschikt over bijpassend wit meubilair waarmee 
voor iedere soort ontvangst een perfecte inrichting gecreëerd 
kan worden. In de ruimte is tevens een geluidsset met 
microfoons, beamer en geïntegreerd scherm aanwezig.
Ben je op zoek naar een locatie voor een conferentie, congres, 
sfeervol diner of spetterend feest, de Laurenszaal is dé locatie 
om jouw gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden tot en met 31 december 2022.

Capaciteit

Audio Visueel

Totale oppervlakte

Prijs

20 tot 400 personen 

Beamer, scherm, geluidsinstallatie en twee microfoons

382 m2

€ 550,- per dagdeel
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Voor een maatwerk offerte of beschikbaarheid op zaterdag of zondag neem contact 
met ons op


