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24-uurs arrangement 
1-persoonskamer € 172,00 
2-persoonskamer € 146,00 per persoon 
► Gratis parkeergelegenheid 
► Gratis draadloos internet 
► Ontvangst met koffie | thee en een lekkernij 
► Gebruik van een plenaire zaal1   

► Inclusief audiovisuele middelen en diverse  
     Voorzieningen2 

► 1 x lunch 
► Candybar in de theepauze  
► 1 x Diner (3-gangen of buffet)3 
► 1 x overnachting met ontbijt  
► Onbeperkt koffie | thee 
 
 

3-Daags arrangement (56 uur)  
1-persoonskamer € 355,00 
2-persoonskamer € 330,00 per persoon 
► Gratis parkeergelegenheid 
► Gratis draadloos internet 
► Ontvangst met koffie | thee en een lekkernij 
► Gebruik van een plenaire zaal1   

► Inclusief audiovisuele middelen en diverse  
      Voorzieningen2 

► 3 x lunch 
► Candybar in de theepauze  
► 2 x Diner (3-gangen of buffet)3 
► 2 x overnachting met ontbijt  
► Onbeperkt koffie | thee 
 

2 Daags  arrangement (32 uur) 
1-persoonskamer € 217,00 
2-persoonskamer € 192,00 per persoon 
► Gratis parkeergelegenheid 
► Gratis draadloos internet 
► Ontvangst met koffie | thee en een lekkernij 
► Gebruik van een plenaire zaal1   

► Inclusief audiovisuele middelen en diverse  
     Voorzieningen2 

► 2 x lunch 
► Candybar in de theepauze  
► 1 x Diner (3-gangen of buffet)3 
► 1 x overnachting met ontbijt  
► Onbeperkt koffie | thee 
 
 

4-Daags arrangement (80 uur)  
1-persoonskamer € 530,00 
2-persoonskamer € 504,00 per persoon 
► Gratis parkeergelegenheid 
► Gratis draadloos internet 
► Ontvangst met koffie | thee en een lekkernij 
► Gebruik van een plenaire zaal1   

► Inclusief audiovisuele middelen en diverse  
     Voorzieningen2 

► 4 x lunch 
► Candybar in de theepauze  
► 3 x Diner (3-gangen of buffet)3 
► 3 x overnachting met ontbijt  
► Onbeperkt koffie | thee 

 
 

1    Plenaire zaal passend bij het aantal personen. Indien u een grotere zaal wenst, brengen wij een 
      Meerprijs in rekening. 
2    Voorzieningen: beamer, flipover, pointer, gebruik van een trainerskoffer, onbeperkt draadloos internet  
      voor de deelnemers, vaste internetlijn voor de spreker. 
3    Keuzemenu hoofdgerecht tot 30 personen, Diner in buffetvorm mogelijk vanaf 30 personen. 
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Prijzen overnachting 
(Inclusief ontbijt) 

► 1-persoonskamer € 90.00 per kamer per nacht  

► 2-persoonskamer € 130,00 per kamer per nacht 

 

 

 

 

Arrangementsprijzen zijn geldig vanaf 10 personen. Minder dan 10 personen; informeer naar de tarieven. 

Uiteraard bieden wij ook andere arrangementen, die zijn afgestemd op uw specifieke wensen. Wij maken 

vrijblijvend een passende offerte voor uw receptie, bedrijfspresentatie, feest of andere bijenkomst. Ook 

kunnen wij assisteren bij de organisatie van uw bijeenkomst. Of het nu gaat om de inschrijving en 

ontvangst van uw gasten, het maken van een draaiboek, het organiseren van een outdoor activiteit, het 

maken van badges of het regelen van attenties voor sprekers. Wij bespreken graag de mogelijkheden. 

 

Tarieven inclusief BTW en de verblijfbelasting (indien van toepassing). Tarieven onder voorbehoud van 

wijzigingen in de fiscale wetgeving. Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. 

Bij individuele facturering wordt een toeslag van 5% per factuur in rekening gebracht. De prijzen zijn geldig 

van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

 


