
BUITENGEWOON 

NATUURLIJK 

VERGADEREN



Jachthuis Beukenrode
Een inspirerende, rustige en comfortabele 
locatie voor al uw zakelijke bijeenkomsten. 

Jachthuis Beukenrode biedt naast de  
7 verschillende vergader- en trainingszalen 
(voor 2 tot 80 personen) ook alle faciliteiten 
voor uw business meeting, netwerkborrel 
of bedrijfspresentatie. 
 
De uitzichten van het Jachthuis zorgen 
ervoor dat uw gasten zich wanen in een 
oase van groen en rust. 

Het team van Jachthuis Beukenrode staat 
graag in een ongedwongen sfeer voor u 
klaar  en zorgt dat uw gasten de service 
krijgen die zij verdienen. 

Team Jachthuis Beukenrode



Vergaderarrangementen 

2-uurs

Ontvangst
ko�e/thee met

lekkernij

Vers fruit

Gangbare
apparatuur

Wi� (glasvezel)

Schrijfwaren Schrijfwaren

Twee belegde broodjes
p.p.

 Afkoop ko�e en thee, 
incl. Bru mineraalwaters

Uitgebreid
lunchbu�et

Uitgebreid
lunchbu�et

Uitgebreid
lunchbu�et

Warme
ko�ebroodjes

Warme
ko�ebroodjes

 Afkoop ko�e en thee, 
incl. Bru mineraalwaters

 Afkoop ko�e en thee, 
incl. Bru mineraalwaters

Schrijfwaren Schrijfwaren Schrijfwaren

3-gangen diner

Wi� (glasvezel) Wi� (glasvezel) Wi� (glasvezel) Wi� (glasvezel)

Gangbare
apparatuur

Gangbare
apparatuur

Gangbare
apparatuur

Gangbare
apparatuur

Vers fruit Vers fruit Vers fruit Vers fruit

Ontvangst
ko�e/thee met

lekkernij

Ontvangst
ko�e/thee met

lekkernij

Ontvangst
ko�e/thee met

lekkernij

Ontvangst
ko�e/thee met

lekkernij

Per persoon excl. BTW

4-uurs 4-uurs + 8-uurs 12-uurs

€ 24,50
Per persoon excl. BTW

€ 39,50
Per persoon excl. BTW

€ 49,50
Per persoon excl. BTW

€ 59,50
Per persoon excl. BTW

€ 96,50

  

Vergaderen  
& Trainingen
Het Jachthuis op Landgoed Beukenrode 
heeft 7 verschillende vergader- en  
presentatiezalen. Voor groepen van  
2 tot 80 personen hebben we een  
passende ruimte. Door de authentieke  
en huiselijke uitstraling van zowel het  
exterieur als het interieur en de  
rustgevende bosrijke omgeving, is het 
Jachthuis op Landgoed Beukenrode een  
inspirerende locatie voor al uw gasten.

Alle arrangementen bestaan uit zaalhuur, 
ontvangst in de lounge met koffie, thee 
en een lekkernij en een koffiearrangement  
incl. Bru mineraalwater op zaal.



Geurbeleving
Binnen ons Jachthuis maken wij gebruik van 
geurbeleving. Middels etherische oliën  
brengen wij een toegevoegde waarde aan 
de training, vergadering of bijeenkomst. 
Voor elke gelegenheid hebben wij  
verschillende aroma’s die de zintuigen  
doen intrigeren.

De geur kan worden afgestemd op het doel 
van de bijeenkomst. Zo kan het gewenst zijn 
om creativiteit te stimuleren of is het van 
belang dat de concentratie zo hoog  
mogelijk blijft. Het is allemaal mogelijk  
met onze geuren.

Interactieve Schermen
Op onze locatie beschikken wij over de 
meest innovatieve presentatie schermen 
die er momenteel te verkrijgen zijn.  
Vergaderen, presenteren en training doen 
we met elkaar, de informatie op onze  
laptop, tablet of smartphone delen we met 
elkaar doormiddel van een druk op  
de knop. 

Naast het feit dat u heel gemakkelijk  
video’s, afbeeldingen, presentaties en 
websites op het scherm laat zien, kunt u 
alle ideeën die tijdens een vergadering 
genoemd worden noteren. Dat gebeurde 
vroeger natuurlijk ook op een flip-over, 
maar dan vroeg u zich wellicht af hoe u de 
informatie ging delen.  
Liet u  de bladen met soms gevoelige  
informatie gewoon hangen of gooide u ze 
weg? Alle zaken die u  op een interactief 
touchscreen invoert, kunt u  beveiligd  
opslaan en versturen.



Tweedkamer  
De meest lichte kamer van het Jachthuis 
door de vele ramen. Uitkijkend over de 
bossen aan de zijkant en de hertenweide 
en vijver aan de andere kant. Deze ruimte 
is zeer geschikt voor kleine 
groepsmeetings. 

Dassenburght 
De kleinste en meest intieme kamer van 
het Jachthuis. Zeer geschikt voor 1 op 1 
sesies. Hier ondervindt u echt het 
huiskamer gevoel. De kamer kijkt uit over 
de bossen van het landgoed.

Serre 
De enige vergaderzaal op de begane 
grond. Vergaderen in eht groen en met 
veel licht staat dan ook centraal in deze 
ruimte. Het uitzicht zorgt voor de rust in 
uw meeting. De serre kijkt dan ook uit 
over de bossen, hertenweide en vijver.

Edelhert 
De authentieke vergaderkamer van het 
Jachthuis. Met een ovale tafel ideaal voor 
een vergadering tot 14 personen. In de 
winter lekker met het openhaardje, aan 
uitkijkend over de hertenweide en vijver.

Damhert 
De grootste zaal van het Jachthuis met 
een rustieke uitstraling. 
Uitermate geschikt voor verschillende 
opstellingen voor grotere groepen. 
Uitkijkend over de groene bossen van het 
landgoed. 

Sint Hubertus 
De enige zaal op de tweede verdieping 
met een ruime, open look and feel. Met 
het karakter van een echte jachthut door 
het houtwerk van plafond en muren.     
Uitkijkend over de hertenweide en vijver.

Fazant 
Een intieme zaal met prive balkon.
Rustieke kleuren en veel licht maakt deze 
ruimte zeer geschikt voor kleine groeps-
meetings. De zaal kijkt uit over de herten-
weide en vijver.

Vergaderzalen



Beukenrode Escape Game 
Een heerlijke actieve break in onze achtertuin!
Op het 26 hectare grote landgoed gaan jullie in groepjes 
op pad, met een ipad als navigatie, op zoek naar kluizen 
die op het landgoed verstopt zijn. Elk team wordt  
uitgedaagd met weetjes, foto-opdrachten en puzzels 
welke de hersenen laten kraken en enkel als team  
opgelost kunnen worden.  

Laserkleiduifschieten
Met vijf personen op een rij schiet u op de kleiduif in de 
vorm van een fel gekleurde schijf die met een speciaal 
apparaat wordt gelanceerd. Wie heeft een scherp oog en 
raakt de meeste kleiduiven? De computer registreert wie 
van de vijf het doelwit geraakt heeft. Een volledig veilige 
activiteit waarbij het echte kleiduifschieten wordt 
gesimuleert door laser guns.

Fietsen over de Heuvelrug
Tussen de vergadering er even op uit en genieten van de 
inspirerende natuur van de Utrechtse Heuvelrug?   
Doormiddel van een uitgestippelde route fietst u langs 
het schitterende landschap van bossen, weide en  
heideterreinen en langs indrukwekkende kastelen  
en landgoederen rondom het Jachthuis. 

Nationaal Bomenmuseum
Voor meer stilte en natuur kunt zich wanen in een oase 
van rust in het nationaal Bomenmuseum Von Gimborn. 
Het uit 1924 daterende en 27 hectare grote park bestaat 
uit 3000 soorten bomen en struiken uit alle windstreken 
op aarde.

Het park ligt op 5 minuten lopen van het Jachthuis.
 

Diner
Een vergadering kan indien gewenst  
afgesloten worden met een borrel en diner 
aansluitend aan uw vergadering.
Onze Chef werkt met seizoensgebonden 
producten en kan in samenspraak met uw 
wensen een menu samenstellen.  
 
In de winter kunt u sfeervol dineren in de  
Augustijnenkamer. In de zomer kunt u  
dineren op het zonnige terras met uitzicht  
op de vijver en damherten.  

BBQ
Een volledig verzorgde BBQ door de heren 
van De Smokin Gents. De Gents verzorgen 
een unieke, informele BBQ ervaring van  
15 tot 250 personen bereid op verschillende 
soorten BBQ’s waaronder de welbekende 
Bastard Kamado’s.

Uiteraard bespreken wij precies wat de Gents 
gaan creëren, maar onze Low & Slow  
specialiteiten zoals Pulled Pork, Sweet ’n 
Sticky Ribs en Caveman Sukade mogen 
natuurlijk niet ontbreken. 

Walking Dinner
Onze keukenbrigade bereidt graag  
verschillende kleine hapjes in de vorm van 
een Walking Dinner. Het bedienend  
personeel loopt rond met  finger food die u 
informeel  kunt nuttigen aan een statafel of 
toch liever zittend aan een tafel. 

Loop gerust rond, onze collega’s weten  
u te vinden en zorgen dat eenieder voorzien 
wordt van een heerlijke culinaire  
versnapering.  

Vergaderbreaks



Aantrekkelijk  voordeel
Nieuwe gasten van Jachthuis Beukenrode willen wij graag belonen 
met een aantrekkelijke aanbieding! Doormiddel van het boeken van  
multiple-booking  kunt u profiteren van interessante kortingen.

AANBIEDING:
5 opeenvolgende boekingen:

 
Bij de 5de boeking krijgt u een korting van 50%  
op de factuur exclusief eventuele nacalculaties (dranken)

10 opeenvolgende boekingen: 

Bij de 10de boeking krijgt u een korting van 100% 
op de factuur inclusief een uitgebreid borrelgarnituur, 

exclusief eventuele nacalculaties (dranken)

* Bij meer dan 10 boekingen of boekingen van meer dan 14 personen  
per keer maken we graag een voorstel op maat.

Notitie:
De korting is geldig op de volgende boekingen:

• geldig op 8 uurs arrangementen
• minimaal 6 personen tot  maximaal14 personen
• vanaf 14 personen extra voordeel in overleg mogelijk
• de overeengekomen betalingstermijn wordt correct nageleefd
•  bij meer dan  10 boekingen wordt een raamcontract opgesteld voor extra voordeel
•   kortingen worden toegepast op de laatste factuur en wordt indien het 

aantal gasten gedurende boekingen wisselt op gemiddelden afgerekend



Jachthuis Beukenrode B.V.
Beukenrodelaan 2

3941 ZP Doorn

0343 - 473 220
info@jachthuisbeukenrode.nl
www.jachthuisbeukenrode.nl


