Prijsinformatie VerGADEREN 2019
Unieke locatie voor vergaderingen in Brabant
Vergaderen buiten de deur vraagt om een inspirerende
locatie. Landgoed de Biestheuvel is een prachtige
vergaderlocatie in Brabant, die zorgt voor een goed
georganiseerde vergadering, netwerkborrel, training of
seminar. In 6 multifunctionele zalen met een
zaalcapaciteit van 10 tot 400 personen is er plaats voor
kleine en grote gezelschappen, eventueel met
comfortabele slaapgelegenheid.
Landgoed de Biestheuvel biedt u de juiste combinatie die
u nodig heeft om effectief te kunnen vergaderen. Zo kunt
u uw vergadering afwisselen met een lunch en kunt u op
ons landgoed een frisse neus halen, voor u verder werkt.
Wij bieden flexibele incheck- en uitchecktijden en u kunt
lunchen of dineren op momenten dat het ú uitkomt.
Is het mooi weer en wilt u buiten vergaderen? Of dineren
op het terras? Wilt u meerdere nachten blijven?
Geen enkel probleem
Het is mogelijk de dag te combineren met een outdoor
activiteit of creatieve workshop. Wij adviseren u graag bij
het samenstellen van een programma afgestemd op de
gelegenheid en het gezelschap.
In deze brochure treft u onze standaard
vergaderarrangementenaan. Deze voorbeelden zijn een
leidraad om uw persoonlijke wensen te vertalen naar een
arrangement op maat. Bij de prijzen gaat we uit van
minimaal 10 personen, de prijzen zijn exclusief BTW en
eventueel extra genuttigde drankjes vanuit de bar.
4-uurs vergaderarrangement
€ 18,50 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw

8-uurs vergaderarrangement
€ 39,50 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij
• heerlijke lunch
• warme snack
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw
12-uurs vergaderarrangement
€ 68,50 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij
• heerlijke lunch
• warme snack
• 3-gangen diner (eventueel aan te passen naar een
buffet of barbecue in eigen accommodatie)
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw
24-uurs vergaderarrangement
€ 147,50 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij
• heerlijke lunch
• warme snack
• 3-gangen diner (eventueel aan te passen naar een
buffet of barbecue in eigen accommodatie)
• overnachting op een 2-persoons kamer
• opgemaakte bedden bij aankomst
• handdoek set
• toeristenbelasting
• uitgebreid ontbijt
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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2-daags vergaderarrangement
€ 183,50 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij 2x
• heerlijke lunch 2x
• warme snack 2x
• 3-gangen diner (eventueel aan te passen naar een
buffet of barbecue in eigen accommodatie)
• overnachting op een 2-persoons kamer
• opgemaakte bedden bij aankomst
• handdoek set
• toeristenbelasting
• uitgebreid ontbijt
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw

4-daags vergaderarrangement
€ 438,50 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij 4x
• heerlijke lunch 4x
• warme snack 4x
• 3-gangen diner (eventueel aan te passen naar een
buffet of barbecue in eigen accommodatie) 3x
• overnachting op een 2-persoons kamer 3x
• opgemaakte bedden bij aankomst
• handdoek set
• toeristenbelasting
• uitgebreid ontbijt 3x
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw

3-daags vergaderarrangement
€ 310,00 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij 3x
• heerlijke lunch 3x
• warme snack 3x
• 3-gangen diner (eventueel aan te passen naar een
buffet of barbecue in eigen accommodatie) 2x
• overnachting op een 2-persoons kamer 2x
• opgemaakte bedden bij aankomst
• handdoek set
• toeristenbelasting
• uitgebreid ontbijt 2x
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw

5-daags vergaderarrangement
€ 561,00 p.p.
• zaalhuur
• beamer, scherm en flipover
• blocnote en pen
• onbeperkt koffie, thee, chaudfontaine
• lekkernij 5x
• heerlijke lunch 5x
• warme snack 5x
• 3-gangen diner (eventueel aan te passen naar een
buffet of barbecue in eigen accommodatie) 4x
• overnachting op een 2-persoons kamer 4x
• opgemaakte bedden bij aankomst
• handdoek set
• toeristenbelasting
• uitgebreid ontbijt 4x
• gratis parkeren en WIFI
• dit alles begeleidt door uw persoonlijke gastheer/vrouw
1-persoonskamer
Indien u een overnachting wenst in een 1-persoons kamer
betaald u een toeslag van € 32,00 p.p.p.d.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Drankenpakket
Indien u op Landgoed de Biestheuvel blijft overnachten
dan beschikt u altijd over een accommodatie met o.a. een
eigen (tap)bar. Deze bar kunt u zelf vullen met drank maar
wij kunnen dat natuurlijk ook voor u verzorgen. Een groot
voordeel voor u wanneer wij dit verzorgen is dat u nooit
met een overschot aan dranken zit en mocht er bepaalde
dranken aangevuld moeten worden dat is dat zo door
onze medewerkers geregeld. Alleen de aangebroken
flessen worden in rekening gebracht.
Prijzen drank bar accommodatie
Fust Dommelsch (20 liter)
€
Flesje speciaal bier
€
Fles wijn
€
Fles frisdrank
€
(cola, cola light, spa rood & blauw, sinas, sprite)
Pak appelsap/jus d’orange (1 liter)
€
Fles ice tea (1,5 liter)
€

61,99 p.st.
1,24 p.st.
7,44 p.st.
2,12 p.st.
2,39 p.st.
3,07 p.st.

Extra zalen
Naast een plenaire vergaderzaal bestaat de mogelijkheid
om één of meerdere sub zalen te huren. Wij beschikken
over 6 sub zalen, afhankelijk van beschikbaarheid.
Activiteiten en workshops
Zoals eerder aangegeven verzorgen wij een 53-tal
activiteiten en workshops op onze eigen locatie.
Graag denken wij met u mee over de invulling van een
programma. Gaat het enkel om ludiek met uw groep bezig
zijn of ziet u graag kernwoorden terugkomen in een
activiteit. Onze deskundige medewerkers voorzien u
graag van advies.
Feestelijke afsluiter
Wilt u met uw groep ook een gezellige feestavond
beleven, dan beschikken wij over 4 sfeervolle feestzalen
waar u met het gezelschap van klein tot groot terecht
kunt.

Tijdens een vergadering in één van onze zalen plaatsen
wij altijd een frisbuffet. De kosten worden berekend op
basis van nacalculatie à € 2,10 p.st.

Vegetariërs of dieetwensen
Uiteraard kunnen wij hier rekening mee houden.
Graag willen wij dit vooraf aan uw bijeenkomst vernemen.

Extra audiovisuele middelen
Beamer/scherm
Flip-over
Podium onderdelen (2 x 1 meter)
Draadloze microfoon

Voor reserveringen en/of vragen kunt u ons bereiken via
0497-591257 of via info@biestheuvel.nl

€
€
€
€

30,00 p.st.
15,00 p.st.
17,50 p.st.
25,00 p.st.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en vanaf 10 personen.

Heeft u een allergie? Meld het ons! We adviseren u graag. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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