
Vergaderarrangementen 2022 

Wij beschikken over een drietal bijzondere vergaderruimtes in de 

herberg, die zich kenmerken door de aanwezigheid van veel daglicht, 

modern meubilair en professionele presentatiemogelijkheden. 

Voor alle zalen geldt een beperking tijdens de Corona situatie met 

betrekking tot de capaciteit en wijkt af van onderstaande aantallen. De 

aantallen hieronder gelden voor een "normale" situatie.    

1) De patiozaal op de eerste etage van de patio is een kleine zaal op de 

patio geschikt voor maximaal 10 personen.  

2) De loftzaal is een hoge zaal op de eerste etage onder het dak 

gelegen. De zaal is ideaal voor vergaderingen met groepen van 4 tot 18 

personen maar ook voor workshops. 

3) De Droste’s zaal is een ronde vergaderzaal met veel daglicht, 

geschikt voor tien tot vijfentwintig personen. Grenzend aan de zaal 

bevindt zich een spreekkamer (subzaal) voor zes personen. 

Onderstaand onze pakketten voor een- of meerdaagse "hei sessies", 

bijeenkomsten en tweedaagse meetings. Uiteraard is dit de basis, we 

helpen u graag een programma "op maat" te maken.  

1 Dagdeel vergaderarrangement in de Patiozaal € 82,00 

(‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds) inclusief 

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur (geen vaste beamer)  

- Koffie, thee en vergaderversnaperingen 

- Patiozaal voor maximaal 10 personen 

1 Dagdeel vergaderarrangement in de Loft zaal 1e vd.€ 102,00 

(‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds) inclusief  

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur (ook scherm en beamer)  

- Koffie, thee en vergaderversnaperingen  

- Loftzaal voor maximaal 18 personen  

1 Dagdeel vergaderarrangement in de Drostes zaal B.G. € 132,00 

(‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds) inclusief  

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur (ook scherm en beamer)  

- Koffie, thee en vergaderversnaperingen  

- Droste’s zaal voor maximaal 25 personen 

8-uurs vergaderarrangement € 45,50 p.p. 

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur 

- Koffie, thee, vergaderversnaperingen en fruit 

- Twee gangen lunch bestaande uit een kop soep gevolgd door een lunch 

hoofdgerecht. Dessert is optioneel te bestellen, meerprijs €3.50 

 



 

12-uurs vergaderarrangement € 82,00 p.p. 

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur 

- Koffie, thee, vergaderversnaperingen en fruit 

- Twee gangen lunch bestaande uit een kop soep gevolgd door een lunch 

hoofdgerecht. Dessert is optioneel te bestellen, meerprijs €3.50 

24-uurs vergaderarrangement € 182,00 p.p. 

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur 

- Koffie, thee, vergaderversnaperingen en fruit 

- Twee gangen lunch bestaande uit een kop soep gevolgd door een lunch 

hoofdgerecht. Dessert is optioneel te bestellen, meerprijs €3.50- Diner 

bestaande uit een driegangen keuzemenu (1x) 

- Eén overnachting in een patiokamer of loftkamer inclusief 

streekproductenontbijt (o.b.v. één persoon per kamer) 

32-uurs vergaderarrangement € 202,00 p.p. 

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur                               

- Koffie, thee, vergaderversnaperingen en fruit 

- Twee gangen lunch bestaande uit een kop soep gevolgd door een lunch 

hoofdgerecht. Dessert is optioneel te bestellen, meerprijs €3.50          

- Diner bestaande uit een driegangen keuzemenu (1x) 

- Eén overnachting in een patiokamer of loftkamer inclusief 

streekproductenontbijt (o.b.v. één persoon per kamer)  

36-uurs vergaderarrangement: 32 uurs arrangement met extra diner à      

€ 40.00 per persoon.  

48-uurs vergaderarrangement € 341,50 p.p.          

- Huur vergaderaccommodatie en apparatuur 

- Koffie, thee, vergaderversnaperingen en vers fruit 

- Twee gangen lunch bestaande uit een kop soep gevolgd door een lunch 

hoofdgerecht. Dessert is optioneel te bestellen, meerprijs €3.50          

- Diner bestaande uit een driegangen keuzemenu (2x) 

- Twee overnachtingen in een patiokamer of loftkamer inclusief 

streekproductenontbijt (één persoon per kamer) 


