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/ WELKOM BIJ 
TEAM JUMBO-VISMA

Team Jumbo-Visma is een Nederlands professioneel topsportteam dat 
365 dagen per jaar zichtbaar is en op het hoogste niveau presteert. Door 
het samenvoegen van een professionele wieler- en schaatsploeg is het 
fundament gelegd voor een nieuw organisatiemodel in de Nederlandse 
topsport.

Het model van Team Jumbo-Visma draait om innoveren, kennisdeling, 
talentontwikkeling en krachten bundelen. Niet alleen op sportief gebied, 
maar ook commercieel en communicatief. Dit alles komt samen in 
ons hoofdkwartier in Den Bosch. De Service Course is niet alleen dé 
uitvalsbasis voor de schaats- en wielerteams, maar ook het kloppende 
hart van de organisatie en een ontmoetingsplek voor partners en 
bedrijven. 

#SAMENWINNEN

/ HET KLOPPEND HART 
VAN DE BESTE WIELER- &  
SCHAATSPLOEG TER WERELD

Een bezoek aan Service Course is een unieke ervaring. Het hoofdkwartier 
van Team Jumbo-Visma is een bruisende en inspirerende omgeving waar 
de gehele organisatie samenkomt. 

Het pand herbergt het logistieke opslagcentrum en vormt de uitvalsbasis 
voor alle wedstrijden die het hele jaar door verreden worden. Het is 
tevens de vaste werkplek voor de logistieke, financiële, marketing en 
communicatieafdeling. 

Het pand is, naast het kantoor en logistieke centrum van onze teams, ook 
een Team Jumbo-Visma Experience. Het is een ontmoetingsplek voor 
stafleden en partners. Een plek voor inspiratie, kennisdeling en zakelijke 
aangelegenheden.

/ VERGADERRUIMTES 
ARRANGEMENTEN

Geef je vergadering extra inspiratie en beleving door een 
vergaderarrangement van Team Jumbo-Visma af te nemen. Ons 
Basic vergaderarrangement bevat alle noodzakelijke catering om de 
vergadering een succesvol te maken. Geniet van heerlijke – speciaal voor 
Team Jumbo-Visma ontwikkelde – koffie, vers fruit en een kleine snack 
voor extra energie. Voor de langere vergaderingen is er een Comfort+ 
optie met een gezonde lunch.

BASIC
4 UUR | €12,50 P.P.

COMFORT
4 UUR | €32,50 P.P.

COMFORT+
8 UUR | €37,50 P.P.
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3A

Elk bezoek aan SERVICE COURSE begint in de HALL OF FAME, onze 
centrale ontvangstruimte. De zaal beschikt over een tribune met een 
capaciteit van maximaal veertig personen. Het is mogelijk om deze 
capaciteit uit te breiden door het plaatsen van extra stoelen waardoor 
het totaal aantal zitplaatsen op zestig uitkomt. Daarnaast is het mogelijk 
om tv-schermen te plaatsen om er een plenaire sessieruimte van te 
maken. 

Vanwege de multi-inzetbaarheid kan de HALL OF FAME ook als 
ontvangstruimte ingezet worden bij vergaderingen en evenementen. 
De maximumcapaciteit van een staande receptie is 80 personen. 

 TOT 60 PERSONEN
 ONTVANGSTRUIMTE
 €750,-

/ HALL OF FAME 
TOT 60 PERSONEN



3B

De OLYMPIC MEDAL ROOM is een vergaderruimte ingericht voor acht 
personen en kan worden uitgebreid tot tien personen. De vergaderruimte 
beschikt over een Smart TV en flip-over en biedt een uniek uitzicht over de 
werkplaats.

 8 - 10 PERSONEN
 SMART TV
 €250,- / €400,-

/ OLYMPIC MEDAL ROOM 
8 - 10 PERSONEN



3C

De HOME OF CYCLING is een vergaderruimte met een maximale capaciteit 
van zestien personen. De ruimte beschikt over een Smart TV, Flip-over en 
conference call system waardoor je in grote groep digitale meetings kan 
volgen. De ruimte biedt een uniek uitzicht over de werkplaats.

 8 - 16 PERSONEN
 SMART TV
 €300,- / €450,-

/ HOME OF CYCLING 
8 - 16 PERSONEN



3D

De HOME OF SPEEDSKATING is een charmante kleinere vergaderruimte 
geschikt voor vier personen. Het is mogelijk om deze ruimte te verbinden 
aan de HOME OF CYCLING en hiermee de maximale capaciteit te vergroten.

De ruimte beschikt over een Smart TV, Flip-over en conference call system 
waardoor je in grote groep digitale meetings kan volgen. De ruimte biedt 
een uniek uitzicht over de werkplaats. 

 4 – 6 PERSONEN
 SMART TV & VERGADERZITJE
 €200,- / €350,-

/ HOME OF SPEED SKATING 
4 - 6 PERSONEN



3E

Het INOFEC CLUBHOUSE is de ruimte waar alle stafleden samen komen 
voor een kopje koffie, lunch of een borrel. Met een aansluitende keuken 
biedt deze ruimte verschillende mogelijkheden van een seated diner tot een 
kookworkshop. 

 30 PERSONEN MAX
 INFORMELE SFEER
 PRIJS OP AANVRAAG

/ INOFEC CLUBHOUSE 
30 PERSONEN MAX
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/ FOOD & BEVERAGES 
ARRANGEMENTEN

ONTVANGST €15,- P.P.
Speciaal voor TJV ontwikkelde 
koffie, thee en lokale Boscche bol.

Ieder bezoek aan Service 
Course begint met een warm 
ontvangst in de Hall of Fame. In 
onze ontvangstruimte wordt u 
verwelkomd met koffie of thee en 
een Bossche bol, een specialiteit uit 
‘s-Hertogenbosch. 

GEZONDE LUNCH €25,- P.P.
Vegatarisch soep, vers belegde 
broodjes, sap, melk en fruit.

Voor vergaderingen of evenementen 
is er de mogelijkheid om een geheel 
verzorgde lunch aan te vragen. Deze 
gezonde lunch wordt samengesteld 
met producten van onze partners.

WALKING DINER €35,- P.P.
Seizoensgeboden gerechten, 
salades en brood.

Maak je dagprogramma compleet 
met een geheel verzorgd diner 
geïnspireerd door recepten 
van de foodcoaches van Team 
Jumbo-Visma. Het diner wordt 
georganiseerd als walking dinner in 
buffetvorm.

BORREL €25,- P.P.
Huisgemaakte tapasplank met 
variatie van kaas, vlees, vega dips.

Sluit een geslaagde dag in stijl af 
onder het genot van een borrel en 
kleine versnapering.



5A

BEHIND THE SCENES

EEN UNIEKE RONDLEIDING DOOR SERVICE COURSE
Altijd al willen weten hoe het logistieke centrum van het team werkt en 
hoe onze mechaniekers ervoor zorgen dat al het materiaal altijd tiptop 
in orde is? Dit allemaal en nog veel meer kun je ontdekken tijdens een 
rondleiding door Service Course.

/ EXPERIENCE 
THE TEAM

€10,-
PER

PERSOON

“WETEN DAT MIJN 
WERK HET VERSCHIL 

KAN MAKEN IS 
EEN GEWELDIGE 

MOTIVATIE.”
“WANNEER WE WE 
WINNEN, WINT HET 
HELE TEAM.”



5B

INSPIRATIESESSIE

Laat je verrassen door inspirerende sprekers die onderdeel uitmaken van 
Team Jumbo-Visma. Verschillende sprekers laten verscheidene thema’s 
aan bod komen zoals fanengagement, talentontwikkeling, persoonlijke 
ontwikkeling, teamdynamiek, logistiek of kunnen onderwerpen op uw 
aanvraag behandelen.

 PRIJS OP AANVRAAG

THEMA’S

 SPORTVISIE TJV
 TEAMCULTUUR
 WOMENS CYCLING

 TALENTONTWIKKELING
 COMMERCIE & MARKETING
 LOGISTIEK/OPERATIONS

/ EXPERIENCE 
THE TEAM

“EEN KLEINE 
VERBETERING 
IS ALS NOG 
EEN VERSCHIL, 
WAT UIT KAN 
GROEIEN TOT 
HET GROTE 
VERSCHIL.”



€10,-
PER STUK

5C

GOODIEBAG

Maak van je bezoek aan Service Course een onvergetelijke ervaring die je 
klanten of relaties mee naar huis kunnen nemen door ze te verassen met 
een speciaal samengestelde Team Jumbo-Visma goodiebag.

/ EXPERIENCE 
THE TEAM

“KOMT WEL GOODIE 
MET DIE BAG.”

“WAT EEN GOEDE 
AFSLUITING OP 
EEN GEWELDIGE 
ERVARING!”
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LOCATIE
De Meet
Team Jumbo-Visma
Het Zuiderkruis 23
5215 MV ‘s-Hertogenbosch

BEREIKBAARHEID
De Service Course is goed bereikbaar met zowel de auto, het openbaar 
vervoer als uiteraard op de fiets. Neem met de auto vanaf de A2 de 
afslag Veghel/Helmond (Afrit 21). Er is voldoende parkeergelegenheid 
op het terrein. Met het openbaar vervoer kunt u vanaf station Den Bosch 
instappen op bus 156 en uitstappen bij de bushalte Het Sterrenbeeld.

FACILITEITEN
Onze ontvangstruimte beschikt over een garderobe en 
toiletvoorzieningen. De vergaderruimtes beschikken over verschillende 
AV-voorzieningen zoals een Smart TV en flipover. Tevens beschikt Service 
Course over een eigen parkeergelegenheid.

/ BEREIKBAARHEID 
& FACILITEITEN

/ EXPERIENCE 
OUR RIDES

CYCLING EXPERIENCE
Fietsen verbindt. Een mooier smeermiddel is er niet om de binding met 
je klanten en relaties te bevorderen. Je hoeft geen prof te zijn, het is voor 
ieder niveau toegankelijk en routes worden op maat gemaakt. Combineer 
werk en plezier tijdens deze unieke vorm van netwerken.

Altijd al willen weten hoe het is om te trainen als een prof? Beleef de 
Team Jumbo-Visma ervaring op de fiets en leer je collega’s, relaties of 
klanten op een nieuwe, sportieve manier kennen. Team Jumbo-Visma 
biedt geheel verzorgde fietsclinics aan inclusief professionele begeleiding, 
een volgauto, een Team Jumbo-Visma bidon en een herstelshake na 
afloop. 

 BEGELEIDING
 EEN UITDAGENDE ROUTE
 VOLGAUTO
 TIPS & TRICKS

  BEVOORRADING TIJDENS 
TOCHT

 HERSTEL SHAKE
 FIETSHUUR OP AANVRAAG

VANAF

€45,-
P.P.



#1
TOT SLOT 
VAN HARTE WELKOM

Deze brochure is natuurlijk slechts een impressie van onze Service Course 
en de mogelijkheden. Daarom lichten wij met plezier de arrangementen 
persoonlijk toe en denken we graag mee over een op maat gemaakt 
aanbod waarin we je graag mee kunnen nemen in de wereld van 
Team Jumbo-Visma. 

Hopelijk mogen we je snel verwelkomen op onze Service Course!

SAM VINCK
New Business Manager
sam.vinck@teamjumbovisma.nl
+31 6 14786800

DEMI SCHREUDER
Hospitality & Events Coördinator
demi.schreuder@teamjumbovisma.nl
+31 6 44093540

teamjumbovisma.nl/hospitality
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