
De Bungalow.
Een oase van rust en ruimte tegen het centrum van Venlo. 
Zakelijk en toch persoonlijk. In de bungalow vind je een grote 
‘woon’kamer en een aantal kleinere ruimtes, een volledig 
uitgeruste keuken en een eigen terras.  De bungalow is te huur 
voor verschillende bijeenkomsten zoals:

 Vergaderen
 (Team)coaching / training
 Lezingen, bijeenkomsten 

Afhankelijk van de bijeenkomst en het doel biedt de bungalow 
ruimte aan 10 tot 18 mensen. 

De bungalow is voorzien van de noodzakelijke technische 
ondersteuning:

 Glassboard (2,40 x 1,20)
 Beamer + scherm
 Printer, scanner, e.d.
	 Wifi
 Volledig uitgeruste keuken
 1 grote vergader kamer / trainingsruimte
 2 aparte zitjes / coachingskamers 

De volledig ingerichte keuken geeft de mogelijkheid voor 
een self service lunch waarbij wij zorgen voor al het lekkers 
en je alleen maar als je daar aan toe bent de soep hoeft op te 
warmen en samen de tafel hoeft te dekken.  Andere opties 
zijn lunchen buiten de deur of laten cateren van de lunch. Wij 
denken graag met je mee. 

Wil je meer weten of heb je vragen over de mogelijkheden 
neem dan met alle plezier contact op voor overleg.

Deze bungalow is tevens de thuishaven van Impulse persoon-
lijke en professionele ontwikkeling. 

Impulse is de praktijk voor bedrijfsmaatschappelijk werk en 
training van Stefanie Receveur. Daarnaast worden er regelma-
tig diverse inspirerende bijeenkomsten of trainingen georgani-
seerd met open inschrijving.

Mijn insteek | Deskundig, open, eerlijk, vertrouwd, kwaliteit, 
een betrokken en betrouwbare gesprekspartner zowel voor 
werkgever als voor werknemer. 

Stefanie Receveur  |  T +31 (0)6 265 241 79
stefanie@impulse-cc.nl  |  www. impulse-cc.nl

Welkom thuis!



Doordat de bungalow verschillende (grote) ruimtes kent  en 
een uitzicht op een tuin heeft creëer je vanzelf een andere kijk 
op de zaak en kom je in beweging. Indien gewenst kun je een 
trainer, begeleider of (team)coach inhuren uit het netwerk van 
Impulse om je bijeenkomst (deels) te laten faciliteren. 

Werken of vergaderen aan de grote ovale tafel, even relaxen 
in de luie stoel of je terug trekken in één van de zitjes in de 
andere ruimtes. De tafel is makkelijk verplaatsbaar. De ruimte 
is dus eenvoudig op een andere manier in te richten.

“ De Bungalow van Impulse is een bijzondere plek voor 
workshops of gesprekken.
Mooi, warm en open. Je voelt je bijna een met de natuur.
Daardoor is het rustgevend en inspirerend tegelijk. ”
“ ik ervaar De Bungalow als een prettige, warme, sfeervol-
le, vertrouwde en huiselijke omgeving. Ik volg een coaching 
traject en heb reeds een aantal maal een training/workshop 
bijgewoond in De Bungalow. Dit ervaar ik iedere keer als 
zeer aangenaam. Het aangrenzende terras en de tuin zijn een 
mooie aanvulling. Hier wordt optimaal gebruik van gemaakt. 
Maar ook de gastvrijheid van Stefanie draagt een steentje bij 
aan de gemoedelijke sfeer. ”“ In een inspirerende omgeving ”

Vergaderen, (team)coaching, 
training, lezingen, bijeenkomsten.


