
Meetings & Events



O ja?!
What’s in a name. 33 is het huisnummer 
waar je ons vindt aan de Alexander 
Battalaan in het hippe, dynamische 
stadsdeel Wyck. Maar als we daarop 
doelden hadden we uiteraard wel voor 
‘Thirty Three’ gekozen. Thirty Tree verwijst 
naar het gezonde en groene karakter van 
deze Event Space. Iedere keer als we 
deze ruimte verhuren, doneren wij 
namelijk e  1,- aan ‘Trees for All’. Dat 
betekent dat we samen eigenaar zijn van 
een bos. Jij dus ook!

Actief  vergaderen 
Je kent ze beslist, van die eindeloze 
vergaderingen waar iedereen 
onderuitgezakt in zijn stoel zit. Daar doen 
we bij LBG Spaces dus niet aan. Thirty Tree 
is zo ingericht dat het de mogelijkheid 
biedt tot ‘actief ’ vergaderen. Door de 
aanwezigheid van ergonomische zitballen 
of  deskbikes bijvoorbeeld. Maar ook door 
de verschillende opstellingen en creatieve 
setting van Thirty Tree prikkelen we onze 
gasten om het anders te doen. De keuze is 
geheel aan jou.

Event Space
Energie, lef en nieuwsgierigheid. Als 
bedenker van creatieve hospitality 
concepten weten wij als geen ander dat 
dát te allen tijde zorgt voor de allerbeste 
ideeën, groot of klein. In onze bijzondere 
vergaderruimtes wakkeren we die plannen 
en ideeën graag aan. Thirty Tree is zo’n 
plek waar energie, creativiteit en inspiratie 
op de perfecte manier samenkomen. En 
waar ‘groen doen’ oftewel ontmoeten 
met oog voor onze omgeving als een rode 
draad door het concept loopt. Niet gek, als 
je bedenkt dat dit ook de locatie is waar 
wij onze eigen werkplek hebben. 

PER DAGDEEL

De creatieve, energieke en gezonde 
vergader-, brainstorm, borrelruimtes 
van Thirty Tree zijn beschikbaar per 
dagdeel. Afwijkende uren in overleg. 
Inclusief koffie, thee en tafelwater. 

Thirty Tree 
Geschikt voor:

   Ontbijtmeetings
   Besloten lunches
   Vergaderingen
   Presentaties
   (Feestelijke) borrels
   Brainstormsessies 
   Workshops

Faciliteiten
   Presentatiescherm
   Flipover
   Gratis wifi
   Blocnote en pen
   Parkeren op loopafstand

          TIP
         Blijf  slapen

Is het handiger om een meeting/
presentatie over meerdere dagen te 
verdelen? Kom dan logeren in een van de 
LBG Hotels. Deze liggen vlakbij, bieden 
je dezelfde portie energie en creativiteit. 
Uiteraard denken we graag mee over een 
arrangement op maat!



TIP
Wandel of  fiets 
door Wyck

Hadden we al gezegd dat we actief 
vergaderen vanuit Thirty Tree maar al 
te graag stimuleren? Door de ligging in 
Wyck, nodigt de locatie uit om je meeting 
te onderbreken voor een wandeling of 
fietstocht op onze LBG bikes door de 
sfeervolle straten van dit stadsdeel of 
in de naastgelegen architectuurwijk 
Céramique. Maar ook om je bijeenkomst 
af te sluiten met een gezellige borrel of 
hapje in Townhouse Designhotel om de 
hoek. We denken graag mee! 

MMM
Neem iets lekkers

Los
Op basis van nacalculatie serveren wij alle dranken uit het 
basic assortiment aan je gasten. Wijnen worden berekend 
per fles, overige dranken per consumptie.

Frisdranken basic  € 2,75 per consumptie
Koffie/Thee   € 2,75  per consumptie
Brand bier   € 3,00 per consumptie
Cielo Garganega Chardonnay € 22,00 per fles
Cielo Pinot Grigio Blush  € 24,00 per fles
Cielo Merlot   € 22,00 per fles

Drank arrangement Losse verkoop

Basic
Frisdranken:  Pepsi, Pepsi Max, 
Lipton Ice Tea Lemon / Green, 
Crystal Clear perzik

Bier:  Brand

Wijn:  Cielo Garganega 
Chardonnay, Cielo Pinot Grigio 
Blush, Cielo Merlot

Tarieven
2 uur: € 14,50 p.p.
3 uur: € 22,50 p.p.
4 uur: € 28,50 p.p.

Drinken
Standaard zijn koffie, thee, water en 
vers fruit inbegrepen in je reservering. 
Tijdens de gereserveerde uren worden alle 
dranken binnen het gekozen arrangement 
ofwel aan je geserveerd of staat voor je 
klaar. Thirty Tree biedt namelijk zowel full 
service als self service arrangementen 
aan. Wanneer je kiest voor full service 
krijg je een of meerdere hostesses die 
de zorg voor je gezelschap volledig uit 
handen nemen. Bij self service zorgen 
wij voor de ontvangst.

Eten
Ontbijtbijeenkomsten voor vroege vogels, 
lunch voor ‘in between-ers’ en borrel 
bites als er iets te vieren valt. Voor elke 
bijeenkomst kun je kiezen uit een aantal 
opties. Ook hiervoor geldt dat Thirty Tree 
zowel full service als self service aanbiedt. 

Het overzicht hiernaast geeft een aantal 
mogelijkheden weer. Daarnaast is alles in 
overleg mogelijk.

Eten

Breaks
Healthy, zoete en/of 
hartige breaks    vanaf € 3,50 p.p.

Vlaai
Limburgse vlaai  € 2,50 p.p.
Luxe vlaai  € 3,50 p.p.

Borrel
Zoutjes en/of hapjes vanaf € 2,00 p.p.

Lunch
Basic lunch        € 10,95 p.p.
Kleine rustieke broodjes met gevarieerd 
beleg zoals parmaham, gerookte zalm, 
tonijnsalade, mozzarella-basilicum of  
forel-mierikswortelsalade 

Standard lunch         € 14,95 p.p.
Basic lunch assortiment inclusief 
een kop dagverse soep 

Premium lunch         € 19,95 p.p.
Variatie aan warme gerechten en 
verse fruitsalade (min. 20 personen 
en op aanvraag)Lekker wandelen door Wyck.



Een inspirerende plek om nieuwe contacten te leggen of uit te blinken tijdens een zakelijke bespreking. 
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OPSTELLINGEN 
Thirty Tree 

   Schoolopstelling    Theateropstelling   Boardroom

Bereikbaarheid
Vanaf het Centraal Station van 
Maastricht ligt Thirty Tree op slechts 
3 minuten loopafstand in hartje Wyck. 
De vergaderruimte bevindt zich op de 
Alexander Battalaan 33.

Contact & locatie
Voor vragen, reserveringen, rondleidingen 
of als je gewoon op zoek bent naar meer 
informatie, neem dan contact op met 
Denise Gehlen: 

d.gehlen@lbghotels.com
+31 (0)43 321 11 11
 

Via dit telefoonnummer kan je tevens 
direct een reservering plaatsen, wij kijken 
ernaar uit om met je samen te werken.

Alexander Battalaan 33  6221 CA Maastricht  

+31 (0)43 321 11 11  events@lbgspaces.com 

www.lbgspaces.com 
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   Staande receptie     Groepenopstelling
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Liever 
anders?

Neem gerust contact op 
voor andere mogelijke 

opstellingen



Alexander Battalaan 33  6221 CA Maastricht  

Postadres Sint Maartenslaan 1-7 6221 AV Maastricht 

+31 (0)43 321 11 11  events@lbgspaces.com www.lbgspaces.com 


