ARRANGEMENTEN VERGADERGROEPEN 2023
De arrangementsprijs is een all-in prijs voor groepen vanaf 10 personen waarbij u absolute privacy
geniet, omdat u de gehele accommodatie tot uw beschikking heeft. Gezien de sterk wisselende
groepsgroottes en het alleenrecht van de accommodatie is een indeling in de prijslijst gemaakt.
Deze arrangementen zijn alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag.
Voor weekendverhuur vraag aparte prijslijst.
*
*
*
*
*
*
*

vergaderaccommodatie incl. gebruik beamer en scherm, flip-over
doorlopend koffie/thee/ijswater
goed verzorgd ontbijt- en lunchbuffet
4-gangen diner of eind van de middag snack en later 3-gangen diner in eigen eetkamer
logies (22 slaapkamers met douche en toilet)
inclusief btw, laken- en handdoekpakket, energiekosten (m.u.v. de serrekamer), eindschoonmaak,
toeristenbelasting
eigen bar en tv-ruimte met open haard
Aantal personen:
2-daags arrangement = 5-dagdelen (alleen van november-maart)

vanaf 23

15-22

10-14

€ 182,50

€ 200,-

€ 250,-

€ 305,-

€ 340,-

€ 390,-

€ 405,-

€ 475,-

€ 530,-

€ 500,-

€ 580,-

€ 660,-

Aankomst op dinsdag of donderdag vanaf 9.00 uur – (aankomst op maandag in
overleg) vertrek volgende dag uiterlijk 16.00 uur
Inclusief: 2x lunch, 1x 4-gangen diner of buffet, 1x ontbijtbuffet
3-daags arrangement = 8 dagdelen (alleen van november-maart)
Aankomst op dinsdag of woensdag vanaf 9.00 uur – (aankomst op maandag in
overleg) vertrek 2 dagen later uiterlijk 16.00 uur
Inclusief: 3x lunch, 2x 4-gangen diner of buffet, 2x ontbijtbuffet
4-daags arrangement = 10 dagdelen (gehele jaar)
Aankomst op dinsdag vanaf 9.00 uur – (aankomst op maandag in overleg)
vertrek vrijdag uiterlijk 16.00 uur
Inclusief: 4x lunch, 3x 4-gangen diner of buffet, 3x ontbijtbuffet
5-daags arrangement = 14 dagdelen (gehele jaar)
Aankomst maandag vanaf 12.00 uur - vertrek vrijdag uiterlijk 16.00 uur
Inclusief: 5x lunch, 4x 4-gangen diner of buffet, 4x ontbijtbuffet
DAGARRANGEMENTEN: 2 of 3 dagdelen, alleen ‘last-minute’ (2 maanden tevoren) te boeken.
8 uurs arrangement met lunch
koffie/thee/ijswater
12 uurs arrangement met lunch en 4-gangen diner
koffie/thee/ijswater

€ 67,50

€ 75,-

€ 85,-

€ 100,-

€ 110,-

€ 120,-

De bar kan naar keuze in eigen beheer gegeven worden waarbij gereduceerde prijzen gelden, of op nader te
bepalen tijden geopend worden met bediening.
Teambuilding groepen e.a.
• Wij kunnen u in samenwerking met collega-bedrijven een keur aan outdoor activiteiten en workshops
aanbieden;
• Daar waar dit in het kader van de bijeenkomst gewenst en/of noodzakelijk is dat de deelnemers een
deel van de maaltijden zelf bereiden, is dit incidenteel mogelijk. Hiertoe staat de deelnemers een
tweede compleet ingerichte keuken ter beschikking. Wij leveren u dan desgewenst de ingrediënten en
hand- en spandiensten.

