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Landgoedhotel Villa Vennendal   

 

 

 

 

 

 

In de bossen van de prachtige Veluwe, op een steenworp afstand van de A28 en het NS 

station van Nunspeet, ligt het sfeervolle landgoedhotel Villa Vennendal.  

 

Omgeven door de bossen van de Veluwe, aan de rand van kunstenaarsdorp Nunspeet, 

ligt een plek waar u aangenaam kunt vertoeven, nieuwe energie op kunt doen en met volle 

teugen kunt genieten: Landgoedhotel Villa Vennendal. Het charmante en sfeervolle 

viersterren hotel met nostalgisch karakter wordt met zorg geleid door inmiddels de derde 

generatie. Het is gelegen op een prachtig eigen landgoed waardoor u zich ver weg waant 

van de bewoonde wereld en toch vindt u op steenworp afstand 

de A28 en het NS station Nunspeet. 

 

Vergaderen in de bossen van Nunspeet, een nostalgische plek waar de wereld ver weg lijkt… 

Een ontspannende én inspirerende omgeving voor al uw meetings, 

congressen, seminars en bedrijfspresentaties. 

 

Met het sfeervolle restaurant, de Wintertuin, de gezellige Huisbar, Tante’s Bistro, 

een tropisch binnenzwembad met sauna en solarium, een tennisbaan en 

6 vergaderzalen welke in januari 2020 gerenoveerd zijn is onze accommodatie bijzonder 

geschikt voor alle soorten zakelijke- en overige bijeenkomsten. 

 

De vergaderzalen kenmerken zich doordat ‘buiten’ naar binnen is gehaald. 

Berkenbomen, gekapt op het landgoed, staan in de ruimtes zodat u binnen kunt 

‘vergaderen in het bos’. Alle zalen hebben veel daglicht en uitzicht op de natuur. 

Twee zalen beschikken over een erker waar u gebruik van kunt maken om te genieten 

van het uitzicht of even te brainstormen. 

 

In de vergaderzalen staan robuuste houten tafels met stoelen in de kleuren van het bos. 

Hier en daar treft u een vogelhuisje of een hertengewei aan de muur. 

Alle zalen ademen natuur en rust uit. In de Lounge schuift u gezellig aan op onze 

Chesterfields bij de haard voor een heerlijke kop verse bonenkoffie om even te ontspannen. 

 

Ons viersterren Landgoedhotel is een fantastische vergaderlocatie met een uitstekend 

serviceniveau. Niet alleen wordt u ontvangen in onze prachtige Lounge, maar ook zijn alle 75 

hotelkamers en 6 gerenoveerde vergaderzalen aangepast aan hedendaags comfort. 
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Arrangementen 

Alle arrangementen zijn inclusief: 

 Gebruik plenaire zaal 

 Beamer in de plenaire zaal 

 Flip-over en conference box 

 Gratis parkeren op eigen terrein 

 Gratis Wi-Fi in het hele hotel 

 Gebruik van tropisch binnenbad 

met sauna en solarium, tennis- 

en jeu de boules baan 

 

 

 

 

4-uurs arrangement | € 32,50 per persoon 
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij 

Zaalhuur voor een halve dag 

Onbeperkt koffie, thee en water 

 

8-uurs arrangement | € 52,50 per persoon 
Ontvangst met koffie of thee met een lekkernij 

Zaalhuur voor een hele dag  

Veluwse Lunch 

Onbeperkt koffie, thee en water 

 

12-uurs arrangement | € 80,00 per persoon 
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij 

Zaalhuur voor een hele dag 

Veluwse Lunch 

3-gangen verrassingsdiner van de Chef  

Onbeperkt koffie, thee en water 

 

24-uurs arrangement | € 187,50 per persoon 
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij 

Zaalhuur voor een hele dag  

Veluwse Lunch 

3-gangen verrassingsdiner van de Chef 

Overnachting inclusief luxe ontbijtbuffet  

Onbeperkt koffie, thee en water 

 

Tweedaags arrangement | € 215,00 per persoon 
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij 

Zaalhuur voor twee dagen 

Twee keer Veluwse Lunch 

3-gangen verrassingsdiner van de Chef 

Overnachting inclusief luxe ontbijtbuffet 

Onbeperkt koffie, thee en water 

 

Driedaags arrangement  | € 337,50 per persoon 
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij 

Zaalhuur voor drie dagen 

Drie keer Veluwse Lunch 

Twee keer 3-gangen verrassingsdiner van de Chef 

Twee overnachtingen inclusief luxe ontbijtbuffet 

Onbeperkt koffie, thee en water 
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Zaalinformatie 

Vergaderen in de bossen van Nunspeet, een nostalgische plek waar de wereld ver weg lijkt… 

Een ontspannende én inspirerende omgeving voor al uw meetings, congressen, 

seminars en bedrijfspresentaties. 

 

Onze 6 vergaderzalen zijn in januari 2020 gerenoveerd en van alle gemakken  voorzien. 

De zalen zijn door middel van flexibele wanden gemakkelijk aan te passen voor 

elke groepsgrootte of geschikt om te gebruiken als sub zaal. 

 

Alle zalen beschikken over veel daglicht en een aantal zalen hebben openslaande deuren 

naar het landgoed. Werkkamers 1 en 2 beschikken tevens over een afsluitbare erker. 
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Teambuilding Extra’s   

 

 

 
Losse prijzen 
Overnachting inclusief ontbijt Vanaf € 89,00 per kamer per nacht  
Veluwse lunch    € 24,50 per persoon 
3-gangen verrassingsdiner  € 32,50 per persoon 
Kannen koffie in de zaal   € 14,50 per kan  
Kannen thee in de zaal  €   9,50 per kan  
Flip-over    € 12,50 per stuk 
Sub zaal     Vanaf € 125,00 per dag deel (in overleg)  
 
Apparatuur 
Beamer inclusief scherm   € 49,50 per stuk per dag  
Handmicrofoon   € 10,00 per stuk per dag 
Draadloze microfoon    € 20,00 per stuk per dag (geen headset)  
Kleine geluidsinstallatie    € 25,00 per dag (kan geen microfoon op!)  
 
Indien u extra- of andere apparatuur wenst te gebruiken dan kunnen wij dit voor u inhuren. 
De prijzen zijn in dit geval op aanvraag. 
 
Extra’s 
Snack van de dag   € 5,00 per persoon  
Schaal handfruit   € 1,50 per persoon  
Candybar    € 1,50 per persoon 
Fruitspies    € 3,25 per persoon 
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Teambuilding 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u meer bereiken met uw team? In samenwerking met SOS Events bieden wij  
activiteiten aan welke gebaseerd zijn op communiceren, samenwerken of vertrouwen. Help uw team 
om verder te komen en verandering mogelijk te maken! Op basis van uw wensen en doelen is het 
ook mogelijk om een activiteit op maat te laten maken.  

 
Schapendrijven | Prijs op aanvraag 
Heerlijk buiten op ons landgoed, ver weg van de dagelijkse werkroutine, ga je op onvergetelijke wijze 
met de honden en schapen aan het werk. Leer op originele en ontspannen wijze hoe je als team 
beter kunt functioneren. Hoe verloopt de communicatie? Wat zijn de verschillende rollen binnen het 
team? Hoe haal je het beste uit jezelf en collega's? Spelenderwijs komen alle vraagstukken aan bod. 
 

Mijn tent is top | Vanaf € 25,00 per persoon 
Je krijgt de beschikking over je eigen bedrijf. Samen met je team moeten jullie bedenken hoe je dit 
bedrijf zo goed mogelijk gaat leiden. Met de speeddateronde komen jullie erachter wie de 
concurrenten zijn. Welke strategie kiezen jullie? En wat doe je als er een subsidie van de overheid 
vrijkomt of de beurs crasht met een recessie als gevolg? 
 

GPS Games | Vanaf € 27,50 per persoon 
De groep wordt verdeeld in meerdere teams die de strijd met elkaar aangaan. Samenwerking en 
teambuilding zijn noodzakelijk om de andere teams te verslaan. Tijdens de spelrondes krijgt ieder 
team een GPS coördinaat dat zij moeten opzoeken.  
 

Expeditie Robinson | Vanaf € 39,50 per persoon 
Wie zijn de echte overlevers binnen jullie groep? Nadat jullie in teams zijn gedeeld start de expeditie. 
Tijdens de expeditie komen jullie verschillende opdrachten tegen waar jullie kennis en  vaardigheden 
getest zullen worden. Zo zullen jullie zelf vuur moeten maken, touwen moeten ontrafelen en scherp 
zijn tijdens het schieten. Een actieve middag! 
 

Landrover dropping | Vanaf € 47,50 per persoon 

Vanaf onze locatie zullen er meerdere Landrovers vertrekken. Na een slingerende tocht worden de 

groepen in het bos gedropt en kan de strijd beginnen. Overgeleverd aan het GPS en een aantal 

attributen moeten jullie de weg terug zien te vinden. Tijdens de puzzels onderweg worden er nieuwe 

coördinaten verdient om verder te komen. 

 

Handboogschieten | Vanaf € 22,50 per persoon 

Speciaal voor het boogschieten hebben wij echte professionele houten sportbogen met carbon 

pijlen, die erg nauwkeurig zijn. Na de een goede instructie over schiettechniek en veiligheid, krijgt 

iedere deelnemer een oefenronde. Hierna kan de echte wedstrijd beginnen! 

 

 

 

  

mailto:info@villavennendal.nl


Landgoedhotel Villa Vennendal | Vennenpad 5 | 8072 PX Nunspeet 
T. 0341 261 016 | E. info@villavennendal.nl 

W. www.villavennendal.nl 

 

Vergaderbreaks 
 

 

 

 

 
Even ontspannen tijdens of na uw bijeenkomst? In samenwerking met SOS Events bieden wij de 
leukste activiteiten aan! Actief, fun, leerzaam of sportief; alles is mogelijk. Staat de gewenste 
activiteit er niet tussen? Vraag ons naar de mogelijkheden! 

 
VR Game Veluwse Hotelmoord | Vanaf € 19,95 per persoon 
De VR Game Veluwse Hotelmoord is een originele onderbreking van de dag. Op de Veluwe is een 
moord gepleegd. Gaat het jullie lukken om in teams binnen 1,5 uur het mysterie op te lossen, met 
behulp van een VR bril? 

 
i-Challenge | Vanaf € 20,00 per persoon 
Dit spel is multi-inzetbaar, duurt 'maar' 1 of 2 uur en kan zowel buiten als binnen gespeeld worden. 
Het is een snelle activiteit die je in teams op onze iPads speelt met gepersonaliseerde bedrijfsvragen. 

 
HAKA Workshop | Vanaf € 17,50 per persoon 
Onder begeleiding van de Haka instructeur leer je deze wereldberoemde Nieuw-Zeelandse 
strijddans. Een vergaderbreak waar écht iedereen met een grote glimlach aan mee doet! 
 

Bootcamp | Vanaf € 17,50 per persoon 
Samen sporten geeft energie! Kies voor de Bootcamp als vergaderbreak waarbij jullie in verschillende 
niveaus aan de slag gaan. Even lekker fanatiek bezig zijn met collega's na een lange vergaderdag! 
 

Clinic handboogschieten | Vanaf € 19,50 per persoon 
Een oeroude sport die altijd leuk blijft om te leren! In een mum van tijd heeft iedereen het onder de 
knie en kan de strijd beginnen. Welke schutter doorboort als eerste de appel en ontvangt het 
Wilhelm Tel certificaat? 
 

De Grote Pubquiz 2.0 | Vanaf € 19,95 per persoon 
Lange vergaderdag gezellig afsluiten? Ga dan voor de pubquiz! Ga de strijd aan met collega's tijdens 
deze gezellige pubquiz! Wie is de wijsneus van het bedrijf en weet altijd alles beter?  
 

Laser kleiduiven schieten | Vanaf € 25,00 per persoon 
Met echte Italiaanse jachtgeweren richten we op de kleiduiven. Aan de hand van de computer zien 
we of de duif geraakt is. Wie heeft aan het eind van de vergaderdag de meeste punten gescoord? 
 
        De organisatie van de teambuildingsactiviteiten en vergaderbreaks wordt uitgevoerd door 
       SOS Events. Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en kunnen afwijken. Voor sommige activiteiten geldt een                  
                        minimale besteding en/of minimaal aantal personen. 
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Voorwaarden  

 

 

 

 

 

Optionele reservering  
Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering zodat u verzekerd bent van de gewenste 

accommodatie. Deze vrijblijvende optie behouden wij tot 14 dagen voor u, mits anders afgesproken. 

Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen accommodatie eerder definitief voor derden 

kunnen reserveren, nemen wij eerst contact met u op. 

 

Algemene reserveringsvoorwaarden  
Wanneer u besluit uw bijeenkomst of evenement in Landgoedhotel Villa Vennendal definitief te 

reserveren, dan ontvangt u van ons een definitieve bevestiging. Graag ontvangen wij een voor 

akkoord getekend exemplaar van u retour om de optionele bevestiging definitief te maken. 

 

Definitief aantal gasten  
Graag vernemen wij uiterlijk een week voor aanvang van de bijeenkomst het definitieve aantal 

personen. Indien het werkelijke aantal gasten op de dag zelf minder is dan het gereserveerde aantal, 

dan wordt het opgegeven aantal in rekening gebracht.  

 

Facturatie 
De factuur wordt na afloop van de bijeenkomst per e-mail verstuurd en dient binnen 14 dagen te 

worden voldaan. Wanneer het factuuradres afwijkt van het adres op de bevestiging dan vernemen 

wij dat graag vooraf van u. Extra vermeldingen op de factuur zoals een kostenplaats of 

inkoopnummer dienen wij vooraf van u te ontvangen. Na het versturen van de factuur kan dit niet 

meer aangepast worden.  

 

Annuleringvoorwaarden  
Op alle definitieve reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing: 

Bij annulering tot 3 maanden voor de gereserveerde datum 

De gehele reserveringswaarde wordt kosteloos geannuleerd 

Bij annulering tot 2 maanden voor de gereserveerde datum 

15 % van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht 

Bij annulering tot 1 maand voor de gereserveerde datum 

35 % van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht 

Bij annulering tot 14 dagen voor de gereserveerde datum 

60 % van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht 

Bij annulering tot 7 dagen voor de gereserveerde datum 

100 % van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht 

 

Aansprakelijkheid bij diefstal, beschadiging of verlies 

Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, 

beschadiging of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimtes of op de terreinen bevinden. 

 

Gepubliceerde prijzen 

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.  
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Adres & Route  
 

 

 

 

 

Adres  

Landgoedhotel Villa Vennendal 

Vennenpad 5 

8072 PX NUNSPEET 

 

Contactgegevens 

Tel: 0341-261016 

Email: info@villavennendal.nl  

Website: www.villavennendal.nl 

 

Overige gegevens 

Inschrijving KvK Harderwijk: 08062882 

Rekeningnummer: NL13 RABO 0304 5786 57 

BIC: RABONL2U 

BTW nummer: 8043 37 494 B01 

 

Routebeschrijving  

Hotel Villa Vennendal is door de unieke ligging nabij het NS station van Nunspeet en de A28 voor 

iedereen uitstekend bereikbaar. Voor het hotel is ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig.  

 

Vanaf Rotterdam-Utrecht-Amersfoort 

U rijdt naar de A28 richting Zwolle. 

U neemt de afslag Nunspeet-Elspeet (afrit 14) 

Bovenaan de afslag gaat u op de rotonde driekwart rond richting Nunspeet. 

U blijft deze weg volgen en gaat de volgende rotonde rechtdoor.  

Op de volgende rotonde gaat u rechtsaf richting het transferium. 

Na ±100 meter ziet u Landgoedhotel Villa Vennendal recht voor u. 

Vanaf Zwolle 
U rijdt naar de A28 richting Amersfoort/Utrecht. 
U neemt de afslag Nunspeet-Elspeet (afrit 14) 
Bovenaan de afslag gaat u op de rotonde rechtsaf richting Nunspeet. 
Op de volgende rotonde gaat u rechtsaf richting het transferium. 
Na ± 100 meter ziet u Landgoedhotel Villa Vennendal recht voor u. 
 
Openbaar vervoer 
Op 5 minuten loopafstand is het station 
Nunspeet gevestigd. Hier stoppen de 
stoptreinen vanuit Amersfoort en Zwolle. 
Hier is ook de dichtstbijzijnde bushalte 
waar de bussen stoppen vanuit 
de nabijgelegen dorpen/steden. 
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