
 

  

Opleiden - Trainen - Teambuilden - Vergaderen - Vieren 
 

Zoekt u een locatie voor uw training, opleiding, cursus, receptie of vergadering? KWEETAL kan het u bieden! 

KWEETAL informatie en reservering ⚫  +31 6 53 27 58 73 ⚫  info@kweetal.com ⚫  www.kweetal.com 

 

Kweetal is een unieke locatie op een groen landgoed in de Alblasserwaard. De twee mooie zalen zijn modern en 

stoer ingericht en bieden een prachtig uitzicht over de omringende natuur. Je geniet hier van rust, ruimte en 

privacy. Een verblijf op basis van zelfverzorging behoort tot de mogelijkheden, de grote zaal beschikt over een 

eigen keuken. Het landgoed is bijzonder geschikt voor een inspirerende vergaderbreak of teambuildingactiviteit. 

Leuk weetje: de stoelen in de vergaderruimte zijn gebruikt voor het huwelijk van Prins Willem Alexander en 

Prinses Maxima. 

 

mailto:info@kweetal.com


De ruimtes zijn niet alleen geschikt voor dagvergaderingen of -trainingen. De huiselijke sfeer in deze accommodatie en de 

rustige omgeving zorgen voor de optimale omstandigheden voor een goed gesprek of voor een ontspannen bijeenkomst. 

U mag gebruik maken van groenvoorziening rondom het gebouw. Er is een groot terras en Kweetal ligt direct aan een 

wandelpad. De direct omgeving biedt voldoende rustige hoekjes om in het groen te overleggen.  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   
 

 

U-Vorm Carré Receptie Diner Theater 

36 36 125 72 100 

Daglicht, Afsluitbaar, Vergaderen van 2 tot 125 personen, Gratis parkeren, Toiletten & Garderobe, Terras 

 

KWEETAL informatie en reservering ⚫  +31 6 53 27 58 73 ⚫  info@kweetal.com ⚫  www.kweetal.com 

 

Faciliteiten 
 

 

Zaalinformatie 
 

 

Vergaderfaciliteiten zijn standaard aanwezig 

-  Beamer (HDMI, Chromecast, VGA aansluiting),  

-  Flatscreen (HDMI, Apple TV, aansluiting) 

-  Flipover (papier incl. stiften) 

-  WiFi (tot 100 verschillende devices) 

-  Blocnotes en pennen 

-  Kopieer- en printservices 

-  Sonos muzieksysteem 

Extra huuropties 
 

-  Onbeperkt koffie, thee en frisdranken 

-  Catering van Lunch 

-  BBQ en luxe diner met privé kok 

  

Wilt u de keuken gebruiken voor zelfservice?  

Extra potten, pannen, glaswerk, bestek en servies kan op 

verzoek en tegen een bescheiden meerprijs voor u geregeld 

worden. 

 
Ligging en omgeving 

 

 
Kweetal is mooi landelijk en rustig gelegen in de Alblasserwaard, en toch gunstig gelegen ten opzichte van de snelwegen 

A15 en A27. U kunt gratis parkeren op eigen terrein. Centraal gelegen tussen; Utrecht (30 km), Rotterdam (30 km), Breda (40 

km), Den Bosch (50 km). Goed bereikbaar via de N216. De dichtstbijzijnde bushalte is 'Rijksweg Schelluinen’. Lijn 71 en 74 

stoppen bij deze halte. Vanaf de bushalte is het ca. 1 km wandelen naar onze accommodatie. 

 

 A27/A15 knooppunt Gorinchem, afrit 27 N216 richting Schoonhoven, rotonde bij Schelluinen oversteken, rotonde bij 

transportcentrum oversteken, na 400 meter bij hectometerpaaltje 3,6 vindt u onze oprit. 
 

Station Gorinchem, Bushalte Rijksweg Schelluinen 
 

Reserveren? 
 

U kunt bij ons reserveren, beschikbaarheid checken  

of offertes aanvragen.  

Wij zijn bereikbaar op +31 6 53 27 58 73  

Bereikbaarheid 
 

 

KWEETAL 
 

Familie Blokhuis 

Landscheiding 4 

4209 DH  Schelluinen 

www.kweetal.com 

info@kweetal.com 
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