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‘T SPEULDERBOS



DE NATUUR IS DE 
SLEUTEL TOT SUCCES! 

Tegenwoordig brengen we in het Westen maar liefst 95 procent van onze 
tijd tussen twee muren door! En nog een feit: gemiddeld besteden we 
90.000 (!) uur van ons leven op het werk. Geen wonder, dat stress en 

vermoeidheid zo stijgen. De oplossing ligt voor de hand: juist in de context 
van je werk: moeten we de natuur opzoeken. 

En daarom verwelkomen wij jullie graag in Garderen. Ons hotel is 
midden op de Veluwe gelegen. Voor ons hotel hebben wij een 

groot grasveld, wat wij als een blanco canvas zien voor diverse 
mogelijkheden; van activiteit tot diner. Daarnaast bieden wij een 
subruimte in het bos. Want, alhoewel wij op vijf minuten vanaf de 
A1 gelegen zijn, sta je bij ons binnen enkele stappen midden in het 

Speulderbos. Dit bos wordt ook wel het bos van de dansende 
bomen genoemd. Waarom? Dat laten we je graag ervaren! 

BRON 

https://www.bilderberg.nl/meetings-en-events/verhalen/outofoffice-guide-zakelijke-meetings-de-buitenlucht/


WELKOM!
Wij verwelkomen jullie graag in onze 

onlangs gerenoveerde lobby

In april 2019 hebben wij onze lobby volledig 
gerenoveerd. Na aankomst ontvangen wij het 

gezelschap graag in Grand Café met koffie, thee 
en een huisgemaakte lekkernij. Een goed begin, 

is immers het halve werk! 



Hotel
‘T SPEULDERBOS

Hotel ‘t Speulderbos ligt midden in de weldadige natuur 
van de Veluwe en combineert creativiteit en charme in een 

bijzondere omgeving. Vol leven maar ook ontspannend.

Warme
GASTVRIJHEID

Voel je thuis dankzij de persoonlijke 
service en informele sfeer.



ONZE SERVICE

ONTMOET DE 
MAÎTRE B’

On top service, wat betekent dat? Voor elke 
zakelijke meeting krijg je als organisator of 

trainer een eigen servicepartner: de Maître B’. 
Hij of zij zorgt er persoonlijk voor dat je 

meeting, training of event perfect verloopt en 
het de gasten aan niets zal ontbreken. Bij 
aankomst zal hij je verwelkomen, de dag 

doorspreken en zorgen dat alles gereed staat.



VERGADEREN BIJ HOTEL ‘T SPEULDERBOS

Persoonlijk
VERGADEREN

Geschikt voor grote en kleine groepen, maar 
altijd persoonlijk en vol rust. Dat maakt 

Hotel 't Speulderbos de ideale locatie voor 
zakelijke bijeenkomsten, events en feesten.

● 25 vergaderruimtes
● Tot 375 personen
● Gratis WiFi

Creativiteit 
& Verwondering 

Brainstormen, visie ontwikkelen, nieuwe denkpatronen stimuleren of een 
fun factor toevoegen aan een meeting? Dan verwelkomen wij je graag 

bij Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos. Wij geloven dat creativiteit de basis is 
voor vernieuwing. Een creatieve omgeving prikkelt de zintuigen en laat 
vastgeroeste patronen doorbreken. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe 

ideeën, voor betere samenwerking en voor innovatie. 



WELKOM IN DE 
WHITEBOARDROOM

Kom brainstormen in 
onze creatieve ruimte

Met een grote whiteboardwand, krijtborden, 
speelse zitjes en een creative kit heb je alles 

dat je nodig hebt om samen tot nieuwe 
ideeën te komen. En kan je wat hulp 

gebruiken? Met onze brainstorm workshop 
helpen we je graag op weg! 



READY? SET? GO!
Maak je bijeenkomst extra bijzonder 

met een passende activiteit 

Door de ligging in het bos en het grasveld voor 
de deur zijn er veel mogelijkheden voor de 

activiteiten. ‘t Speulderbos werkt met diverse 
partners samen en zo kunnen wij altijd een 

passende activiteit vinden, voor ieder budget! 



WE ❤ FOOD
Onze passie voor eten 

is aanstekelijk
Wij geloven dat iedere maaltijd een 

hoogtepunt van de dag moet zijn. Met liefde 
en zorg bereiden wij jouw ontbijt, lunch en 
diner. Onze chefs zijn altijd op zoek naar 
nieuwe smaken met de beste lokale en 

seizoensgebonden producten. Van culinaire 
gerechten tot de beste burger die je ooit hebt 

geproefd. Heb je al trek?



ONS RESTAURANT
In 2018 is ons restaurant 

volledig gerenoveerd

Het restaurant is onlangs volledig gerenoveerd 
en heeft hierbij een nieuwe look & feel gekregen. 

Hier kunnen jullie dagelijks genieten van jullie ontbijt 
en afhankelijk van de wensen zal het gezelschap 

hier ook lunchen en dineren. 

Met de komst van het nieuwe restaurant hebben 
wij ook een nieuw dinerconcept geïntroduceerd: 

Het FoodCourt diner. 



FOODCOURT DINER IN HET RESTAURANT

DESSERT
Ter afsluiting van het diner kun je genieten 
van heerlijke desserts. Vergeet ook zeker 

onze kaaswagen niet met een ruime selectie aan 
binnen- en buitenlandse kazen. 

LIVE COOKING STATION
Al onze gerechten worden geserveerd op het 

live cooking station. Hier worden onze luxe 
proeverijen van diverse vis-, vlees- en 

vegetarische voorgerechten gepresenteerd.

FOOD COURT
Een Food court gevuld met verse 

ingrediënten. Koks bereiden a la minute 
eten voor waarbij de gerechten van de 
hoogste kwaliteit zijn. Bij binnenkomst 
krijg je een amuse aangeboden en de 
bediening zorgt tijdens het diner voor 

verschillende belevingen.



SUCCESSEN MOET 
JE VIEREN 

Successen vieren werkt. Een bedrijfsfeest- of beleving 
is niet alleen goed voor het teamgevoel, maar 

motiveert medewerkers ook om in de toekomst net zo 
hard te blijven werken. 

Met een grote feestzaal inclusief podium en een 
gezellige bar is een feest bij Hotel ‘t Speulderbos 

altijd een succes. Een DJ of live muziek kan 
geregeld worden, en aan goede hapjes en 
lekkere drankjes uiteraard geen gebrek. 



SLAAP LEKKER!
In ‘t Speulderbos zijn onze 
kamers ingericht in de stijl 

van Riviera Maison 

Medio 2017 zijn alle kamers van het 
Speulderbos volledig gerenoveerd. Een 

nieuwe badkamer en heerlijke bedden. Zo 
schrijven onze gasten onder andere; 

‘Ik heb zelden zo’n lekker bed gehad in een hotel’ 
en ‘Uitstekende, grote bedden’. 

 



BREAKFAST TIME!
Een goed ontbijt doet wonderen

Het Bilderberg Ontbijt geeft u een veelzijdige start 
van de dag. Het uitgebreide assortiment bestaat 

uit diverse ambachtelijke broden van het 
Vlaamsch Broodhuys, verschillende zoete 

broodjes, een rijke keuze aan beleg en warme 
American pancakes. De bijzondere jams van 
Tlant, zonder geraffineerde suikers, zijn een 
favoriete keuze van onze gasten. Daarnaast 

geniet u van vers gesneden fruit, zuivel en een 
variatie aan warme gerechten.



FACILITEITEN ‘T SPEULDERBOS

EVEN HEERLIJK ONTSPANNEN IN HUIS
Overdekt zwembad

Sauna
Solarium

LEKKER BEWEGEN
Fitness

Tennisbaan
Squashbaan



Ilse
Chef Kok

De baas in de keuken. 

Kookt puur & eerlijk

Arend Sharon

Maître B’ 

Servicepartner voor de gast van 

ontvangst tot vertrek

ONTMOET HET TEAM
van Hotel ‘t Speulderbos

Sous-chef

Regelaar puur sang. Kan goed 

luisteren en wensen vertalen naar 

werkelijkheid

Stacey 
General Manager

Op en top gastheer met hoog 

gevoel voor kwaliteit

Wouter
Huishouding

Een  harde werker en zeer secuur

Anja

Anniek

Giso

Reserveringen

Regisseur van succesvolle 

bijeenkomsten

Front office

Altijd bereikbaar, behulpzaam 

en vol aandacht

Front office

Voor een gastvrij ontvangst



#OUT OF OFFICE
Bilderberg geeft out of office een nieuwe betekenis. 

Want soms gebeuren de dingen die goed zijn voor je bedrijf, juist buiten je bedrijf.



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


