Welkom bij. De Hoeve van Nunspeet
Vergaderen
Een accommodatie die u verrast!
Even weg uit de dagelijkse sleur? Kom vergaderen bij De Hoeve van Nunspeet. Goed bereikbaar
en prachtig gelegen in de Veluwe bossen. Wij hebben diverse ruimtes die geschikt zijn voor
vergaderingen, brainstormsessies, trainingen, conferenties, beurzen, seminars, bedrijfsfeesten of
relatiedagen. Wij stellen met veel plezier een arrangement voor u samen dat volledig aansluit op
uw wensen. Van teamuitje tot overnachten, van ontbijt tot diner, wij denken graag met u mee.
Inspirerend zakendoen
In onze zalen zijn diverse vergaderopstellingen en combinaties van zalen mogelijk. Of het nu
gaat om een dag of om een meerdaagse bijeenkomst; u kunt alle kanten op. Vanzelfsprekend
zorgen wij dat de door u gereserveerde ruimte in de gewenste opstelling staat. Alle zalen zijn
voorzien van airco, telefoon en wifi. Audiovisuele hulpmiddelen als een beamer, flipover en
scherm staan gebruiksklaar voor u in de zaal.
Teambuilding
Naast vergaderen kunt u bij ons terecht voor diverse teambuildingsactiviteiten. Zo kunt u tijdens
of na uw bijeenkomst even de zinnen verzetten. Wat dacht u van handboogschieten, een Solex of
Segway tour, een wildspeurtocht onder begeleiding van Co de Boswachter, een stoere Land
Rover tocht over de Veluwe of varen op het Veluwemeer (zeilen, sloep of rondvaart) vanuit
Elburg of Harderwijk.
Makkelijk bereikbaar
De Hoeve van Nunspeet is zeer centraal gelegen op 400 meter van de A28. Gratis parkeren is
mogelijk op de parkeerplaats van het hotel zelf (130 parkeerplaatsen). Het treinstation bevindt
zich op 4 minuten loopafstand.
Wij denken graag met u mee! Neem contact op om uw wensen te bespreken en we maken graag
een passende offerte. Of kom langs dan laten wij u graag zien wat De Hoeve van Nunspeet u te
bieden heeft.

Onze locaties
De Irish Pub:
Wanneer u de Irish Pub instapt, waant u zich in een echte Ierse kroeg in Dublin. De originele
Tiffany-lamp, authentieke reclameborden, mokken en drankkannen, alles ademt de sfeer van
Ierland. De ideale ruimte voor een borrel of feest.


Voor gezelschappen van 20 - 100 personen



Feesten in een echte Ierse kroeg



Mogelijkheden voor een warm/koud buffet

Blokhut de Boomstronk
Een unieke locatie voor feesten, partijen, recepties, zakelijke bijeenkomsten en nog veel meer.
Onze gezellige blokhut beschikt over een prachtige serre en 2 open haarden voor extra sfeer en
gezelligheid. Op het ruime privéterras met loungehoek is het heerlijk genieten en met de heaters
is het ook in de wat koudere maanden comfortabel. En natuurlijk is blokhut de Boomstronk van
alle gemakken voorzien zodat uw gasten niets te kort komen.

\

•

Voor gezelschappen van 20 - 120 personen

•

Originele zaal voor feesten en bijeenkomsten

•

Grote keuze uit buffetten vers vanuit eigen keuken

De Veluwezaal:
De Veluwezaal is een prachtige ruime zaal die zich aanpast aan al uw wensen. De zaal is geschikt
voor feesten, vergaderingen, dansavonden, diner dansants, presentaties, beurzen of seminars.
De Veluwezaal kan door flexibele paneelwanden in twee of drie ruimten worden ingedeeld,
waardoor de zaal geschikt is voor grote en kleine groepen. In de zaal is een aparte toiletgroep.


Voor gezelschappen van 20 – 300 personen



Flexibel in te delen



Riant aangrenzend terras met openslaande deuren

Zaalopstellingen

Zaalhuur
De mogelijkheden en tarieven voor de diverse vergaderzalen zijn:
Zaal
Hendriksbosch
Willemsbosch
Zandenbosch
Combinatiezalen (2)
Veluwezaal
‘De Boomstronk’

Opp. m2
85
85
85
185
350
75

Prijs dagdeel
€ 220,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 350,00
€ 390,00
€ 180,00

Prijs hele dag
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 690,00
€ 210,00

Bovengenoemde huurtarieven zijn inclusief 21% BTW.
Een dagdeel is van 09.00 – 12.30 uur. 13.30 – 17.00 uur of 18.30 – 22.30 uur.
Zaal
Hendriksbosch
Willemsbosch
Zandenbosch
Combinatiezalen
Veluwezaal

Opp.
85
85
85
185
350

U-vorm
25
25
25
50
75

Carre
30
30
30
60
90

Theater
60
60
60
120
180

Cabaret
30
30
30
60
135

School
20
20
20
40
60

Vergaderarrangementen
Arrangement
4-uurs arrangement

8-uurs arrangement

12-uurs arrangement

24-uurs arrangement

32-uurs arrangement

3-daags arrangement

Inhoud
 Ontvangst met koffie, thee en een huislekkernij
 Gebruik van flip-over, beamer en scherm
 Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de vergadering
 1 dagdeel gebruik van de vergaderzaal
 Onbeperkt internet











































Ontvangst met koffie, thee en een huislekkernij
Gebruik van flip-over, beamer en scherm
2 dagdelen gebruik van de vergaderzaal
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de vergadering
Een uitgebreide lunchbuffet
Snoeperijtjes in de zaal
Onbeperkt internet
Ontvangst met koffie, thee en een huislekkernij
Gebruik van flip-over, beamer en scherm
3 dagdelen gebruik van de vergaderzaal
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de vergadering
Een uitgebreide lunchbuffet
Snoeperijtjes in de zaal
Een heerlijk 3-gangen diner
Onbeperkt internet
Ontvangst met koffie, thee en een huislekkernij
Gebruik van flip-over, beamer en scherm
3 dagdelen gebruik van de vergaderzaal
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de vergadering
Een uitgebreide lunchbuffet
Snoeperijtjes in de zaal
Een heerlijk 3-gangen diner
Overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
Onbeperkt internet
Ontvangst met koffie, thee en een huislekkernij
Gebruik van flip-over, beamer en scherm
5 dagdelen gebruik van de vergaderzaal
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de vergadering
Tweemaal een uitgebreide lunchbuffet
Snoeperijtjes in de zaal
Een heerlijk 3-gangen diner
Overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
Onbeperkt internet
Ontvangst met koffie, thee en een huislekkernij
Gebruik van flip-over, beamer en scherm
3 dagen gebruik van de vergaderzaal
Onbeperkt koffie, thee en ijswater tijdens de vergadering
Driemaal een uitgebreide lunchbuffet
Snoeperijtjes in de zaal
Tweemaal een heerlijk 3-gangen diner
Tweemaal overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
Onbeperkt internet

Prijs p.p.
€ 27,50

€ 45,00

€ 72,50

€ 141,50

€ 186,50

€ 328,00

Graag stellen wij in overleg met u het meest passende arrangement samen om uw conferentie
tot een succes te maken. Voor uw gemak bieden wij u de bovenstaande volledig samengestelde
arrangementen, waarbij wij menen aan de meest voorkomende wensen te voldoen.

Uitbreiding op het arrangement
Als uitbreiding op uw arrangement kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
In plaats van cake bij de koffie ontvangst met:
 Gesorteerd gebak of een petit four
 Petit four met uw bedrijfslogo (check minimale afname)

€ 2,50 per stuk
€ 2,75 per stuk

In de middag een tussendoortje in de vergaderzaal zoals:
 Een heerlijke kop soep
 Een gezonde smoothie
 Vers fruit
 Candybar (snicker, mars, twix, nuts etc. )

€
€
€
€

5,50 per persoon
3,75 per glas
3,50 per persoon
1,75 per persoon

U kunt ook kiezen voor een snack waarna
u uw programma vervolgt om daarna rond
de klok van 20.00 uur aan tafel te gaan voor het diner.

€ 6,50 per persoon

Het ontbijt
Dit fraaie begin van de dag kan naar wens worden geserveerd
vanaf 07.30 uur en wordt gepresenteerd in buffetvorm.

€ 11,50 per persoon

De Lunch
Wij serveren u een luxe lunchbuffet, bestaande uit:
 Soep van de dag
 Luxe belegde broodjes
 Warme snack
 Fruitmand met vers fruit
 Jus d’orange, koffie, thee, melk en karnemelk
 Yoghurt en kwark

€ 15,50 per persoon

Het is uiteraard ook mogelijk om van onze lunchkaart te bestellen.
Het 3-gangen diner
€ 27,50 per persoon
Onze koks bereiden voor u een heerlijk diner met verse producten,
met diverse heerlijke verrassingen.
 Bij het voorgerecht serveren wij vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter.
 Bij het hoofdgerecht serveren wij rauwkost, 2- aardappel en 2 groentegarnituren.
Ook vegetarische gerechten en diëten worden prima verzorgd.
Tegen een meerprijs van € 4,50 p.p. kun u het menu ook uitbreiden naar een 4-gangen
diner.

Aanvullende informatie
Zaalaccomodatie
De zaal wordt ingedeeld naar uw wensen. Diverse opstellingen zijn mogelijk. In de zaal bevindt
zich een rechtstreekse telefoonverbinding, ook is er gratis WIFI aanwezig.
Diversen
Tevens beschikken wij over een kopieerapparaat. De prijs per kopie is € 0,10.
Teambuildingsprogramma’s en andere (outdoor) sportieve activiteiten kunnen door ons
worden verzorgd.
Op aanvraag
 Digitale videocamera met statief
 Microfooninstallatie met 2 microfoons
 Uitbreiding draadloze of revers microfoon
Overige benodigde apparatuur kunnen wij altijd in overleg voor u verzorgen.
Bloemen en geschenken
Op verzoek kunnen wij bloemen en/of (regionale) geschenken verzorgen.
Aanbetaling
Wij behouden ons het recht voor een aanbetaling van 50 tot 100 % te verlangen.
Dit bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de datum van het evenement voldaan te zijn.
Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie worden verrekende op de eindfactuur.
Aansprakelijkheid
De Hoeve van Nunspeet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of beschadiging aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.
Annuleringsvoorwaarden
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH
zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
De Hoeve Van Nunspeet
IBAN NL09 RABO 0308 2194 30
BTW NL855929455B01
BIC
RABONL2U
KVK 64974308

Informatie / Kosten
Aan de hand van deze brochure kunt u zich een aardige voorstelling maken van de mogelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Mocht u echter meer informatie wensen dan zijn wij
altijd graag bereid om één en ander nader met u te bespreken. Om u onnodig te laten wachten
adviseren wij u wel even vooraf een afspraak te maken.
Wijzigingen
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 5 werkdagen voor
aanvang van uw evenement. Tot maximaal 10% van het gereserveerde aantal kan hierbij kosteloos geannuleerd worden. Wijzigingen dienen doorgegeven te worden.

Routebeschrijving
Hoe bereikt u de Hoeve van Nunspeet?
Vanuit Amsterdam
 Richting Amersfoort
 De A28 Amersfoort / Zwolle volgen
 Afrit 14: Elspeet / Nunspeet, linksaf richting Nunspeet
 Na 400 meter bevindt het hotel zich aan de linkerkant
Vanuit Arnhem/Apeldoorn
 A50 richting Zwolle volgen
 Afslag Epe
 Richting Nunspeet aanhouden
 Bij de kruising met de A28 (Zwolle/Amersfoort) de snelweg volgen richting
Harderwijk/Amersfoort
 Afslag 14 (1e afslag) Elspeet / Nunspeet, rechtsaf richting Nunspeet
 Na 400 meter bevindt het hotel zich aan de linkerkant
Vanuit Utrecht
 A28 richting Amersfoort volgen
 A28 richting Zwolle volgen
 Afrit 14: Elspeet / Nunspeet, linksaf richting Nunspeet
 Na 400 meter bevindt het hotel zich aan de linkerkant
Vanuit Zwolle
 A28 richting Amersfoort volgen
 Afrit 14: Elspeet / Nunspeet, rechtsaf richting Nunspeet
 Na 400 meter bevindt het hotel zich aan de linkerkant
Openbaar vervoer
 Vanaf het station Nunspeet het spoor oversteken richting Elspeet, na 200 meter bevindt
het hotel zich aan de rechterkant. De wandeling neemt ongeveer 5 minuten in beslag.
Mocht u met een navigatiesysteem reizen graag het volgende adres invoeren:
Stationsplein, Nunspeet
Postcode 8071 PA
Sommige navigatiesystemen herkennen helaas ons adres niet,
Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet.
U zult dan in de plaats Vaassen terecht komen.

