
 
 
 
 
 
8-uurs vergaderarrangement 
€ 65,00 
8-uurs vergaderarrangement 
inclusief: 
- daghuur van vergaderruimtes en terrassen 
- lunchbuffet 
- onbeperkt koffie, thee, fris, sapjes, fruit, zoete en hartige lekkernijen. 
- hartig hapje 
Bovengenoemde prijs is gebaseerd op minimaal 15 personen. Bij minder dan 15 personen prijs op aanvraag. 
 
 

 
24-uurs vergaderarrangement 
€ 167,50 
24-uurs vergaderarrangement 
inclusief: 
- daghuur van vergaderruimtes en terrassen 
- onbeperkt koffie, thee, fris, sapjes, fruit, zoete en hartige lekkernijen. 
- hartig hapje 
- lunchbuffet 
- culinair 3-gangen diner 
- overnachting 
- luxe ontbijt 
Bovengenoemde prijs is gebaseerd op minimaal 11 personen (een persoon per kamer) 
Bij minder dan 11 personen prijs op aanvraag. 
Maximale bezetting 22 personen. 

 
 
 
 



 
 
32-uurs vergaderarrangement 
€ 230,00 
32-uurs vergaderarrangement 
inclusief: 
- 2 x daghuur van vergaderruimtes en terrassen 
- onbeperkt koffie, thee, fris, sapjes, fruit, zoete en hartige lekkernijen. 
- hartig hapje 
- 2 x lunchbuffet 
- culinair 3-gangen diner 
- overnachting 
- luxe ontbijt 
Bovengenoemde prijs is gebaseerd op minimaal 11 personen (een persoon per kamer) 
Bij minder dan 11 personen prijs op aanvraag. 
Maximale bezetting 22 personen. 
 
 

 
48-uurs vergaderarrangement 
€ 335,00 
48-uurs vergaderarrangement 
inclusief: 
- 2 x daghuur van vergaderruimtes en terrassen 
- onbeperkt koffie, thee, fris, sapjes, fruit, zoete en hartige lekkernijen. 
- hartig hapje 
- 2 x lunchbuffet 
- 2 x culinair 3-gangen diner 
- 2 x overnachting 
- 2 x luxe ontbijt 
Bovengenoemde prijs is gebaseerd op minimaal 11 personen (een persoon per kamer) 
Bij minder dan 11 personen prijs op aanvraag. 
Maximale bezetting 22 personen. 
 
 
 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: 
Gebruik van beamer, projectiescherm, flipover, geluidsinstallatie en draadloos internet 
 
 
 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief: 
BTW, toeristenbelasting en energiekosten. 
 
Energiekosten:  
1/10 t/m 31/3 € 95.00 per dag  
1/4 t/m 30/9 € 55.00 per dag. 
 
Wilt u alleen de ruimte huren en verblijven op basis van zelfverzorging? 
Voor vergaderingen en bijeenkomsten is de Deel inclusief alle faciliteiten te huur voor 25,00 euro per persoon met 
een richtprijs van minimaal € 650,00 euro. (van 8.00 tot 20.00 behalve weekeinden). 


