ZAKELIJK

Garantie voor zakelijk succes!

Een authentiek landgoed voor
bijeenkomsten in stijl.
U ervaart direct een unieke sfeer op het moment dat u ons landgoed betreedt.
Er is ruimte en rust en tegelijkertijd stijl en klasse. Deze combinatie maakt elke
bijeenkomst voor u en uw gasten bijzonder. Het kasteel en haar bijgebouwen
bestaan uit diverse zalen. Hierdoor hebben wij voor elke gelegenheid een
passende ruimte voor u.

•
•
•
•
•

Rustieke historische omgeving
17 luxe vergaderzalen
52 luxe hotelkamers
Pro-actief en ervaren hospitality team
Culinair omlijst met heerlijke gerechten

Ridderzaal

Govaert Flinck

Staetenzaal

Vergaderen

Sfeer en multifunctionaliteit gaan hand in hand
in onze vergaderzalen. Alle zalen zijn op een
stijlvolle manier rijk uitgerust met moderne
technische voorzieningen zoals airconditioning,
luchtverversing, beamers, lcd-schermen en
wireless internet. Vergaderarrangementen zijn in
combinatie met een luxe lunch en een culinair
diner te reserveren.

Evenementen

Ons landgoed biedt u een fantastische locatie om
uw evenement tot een succes te maken. De grote
diversiteit aan zalen, ruime parkeergelegenheid,
tuinen en terrassen op en rondom het landgoed
bieden u volop mogelijkheden voor klein- en
grootschalige evenementen.

24-uurs arrangement
• Gebruik van één plenaire vergaderzaal
• Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes en mintjes
gedurende de bijeenkomst in de plenaire zaal
• Zoete lekkernij bij aankomst
• Een luxe broodjeslunch
• Gezonde repen, celebrations en fruit na de lunch
• Een driegangen diner in ons Kasteel
• Gebruik van beamer met scherm en/of tft schermen
• Flip-over en whiteboard in de plenaire zaal
• Draadloze internetverbinding in de zaal
• Overnachting in een luxe hotelkamer
• Uitgebreid ontbijtbuffet

Teamactiviteiten

Kasteel De Vanenburg biedt door de grootte van
het landgoed en de diversiteit aan beschikbare
terreinen ook een scala aan mogelijkheden
voor uw teambuilding sessie, vergaderbreak of
bedrijfsuitje. Wij werken samen met het grootste
organisatiebureau van Nederland op het gebied
van sportieve en recreatieve bedrijfsuitjes. In
overleg stellen zij voor u een leuk en interessant
programma samen, tot in detail afgestemd op uw
bijeenkomst.
RONDLEIDING OVER HET LANDGOED
Een rondleiding over ons schitterende landgoed
is de ideale manier om tijdens uw bijeenkomst
een frisse neus te halen. Onze hovenier brengt u
tijdens de rondleiding graag op de hoogte van de
historie van het landgoed. Een absolute aanrader
als break om vervolgens weer fris en fruitig aan
tafel te schuiven.

Klein Vanenburg

Voor grote evenementen kunt u gebruik maken
van het complex Klein Vanenburg. Deze is
gesitueerd in de voormalige hoeve van het
landgoed en heeft een flexibele indeling,
uitgebreide audiovisuele mogelijkheden en
beschikt over een eigen ontvangstruimte en
keuken. Klein Vanenburg herbergt onze grootste
zaal, het Groot Auditorium. In theateropstelling is
deze zaal geschikt tot 300 zitplaatsen.
TUINTERRAS
Het Tuinterras is de ontvangstruimte en heeft
door middel van meerdere deuren direct
toegang tot het Groot Auditorium. Ook staat
deze ontvangstruimte in directe verbinding met
het Grand Café. Hierdoor is dit ook uitermate
geschikt als break-out en lunchruimte, om even
te ontspannen of juist intensief te netwerken.

Klein Vanenburg

Klein Vanenburg

Audiovisuele
middelen

Kasteel De Vanenburg laat een krachtige
symbiose zien van historische schoonheid,
stijl en hightech. Zonder storend te zijn in de
authentieke omgeving van uw vergaderzaal
zijn vele hightechvoorzieningen in onze zalen
aangebracht. Wij bieden u niet alleen het comfort
dat u wenst, maar ook de audiovisuele middelen
die u nodig heeft.

Ons team heeft ruime ervaring in de organisatie
en begeleiding van congressen, seminars,
klantendagen, personeelsbijeenkomsten,
productpresentaties, bedrijfsevenementen,
vergaderingen van de raad van bestuur, TV
shows- en opnames en recepties. Graag staan
wij voor u klaar met advies op maat.

Hotelkamers

Hotel

Kasteel De Vanenburg beschikt over 52
hotelkamers die zijn gelegen op ons landgoed. De
kamers bevinden zich verspreid over vier hofjes
rondom het kasteel, midden in de natuur. Wij
beschikken over 24 Comfort Eenpersoonskamers,
22 Deluxe Tweepersoonskamers, 4 Executive
Tweepersoonskamers en 2 Superior Suites. Na
uw overnachting kunt u genieten van een ruim
gesorteerd ontbijt in het kasteel.

Tweepersoonskamer

Theekoepel

Restaurant

Dineren in stijl, tot in de puntjes verzorgd en
in een prachtige ambiance. Met veel passie en
aandacht zet de keukenbrigade onder leiding
van onze chef-kok van dag tot dag verrassende
creaties op tafel. In de bereiding wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van groenten, fruit en
kruiden uit eigen tuin.

Het samenspel met de sommelier zorgt voor een
complete en gebalanceerde culinaire beleving.
Ook voor grotere gezelschappen garandeert de
keukenbrigade hoge kwaliteit. Dagelijks wordt
alles vers bereid: van een broodjeslunch, een
hapjesbuffet tot een uitgebreid diner.

•
•
•
•
•
•
•

Seizoensgebonden producten
A la carte kaart
Kleine kaart
Smakelijke buffetten
Complete BBQ
Gezellige bedrijfsborrel
High tea

Zaalcapaciteit

Elke zaal heeft een eigen sfeer; sommigen hebben een prachtig vormgegeven vaste tafel, andere zalen
zijn juist flexibel te gebruiken. Ons team geeft u graag advies om de faciliteiten die u zoekt zo goed
mogelijk in te vullen.

Kasteel

Theater
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Cabaret/school
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Koetshuis

Klein Vanenburg

Vaeneveldstaete
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