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15 min van Amsterdam

Vragen, offerte of advies? 

Wij helpen je graag verder 

met het opstellen van een 

mooi plan.

zakelijk@zwier.nl

0294 281 426

www.zwier.nl

Winkeldijk 20a

3645AP Vinkeveen

Gratis parkeren
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Wij geloven dat iedereen effectiever, creatiever 
en meer verbonden is als je ontspannen bent. 
 
Zwier is een locatie die dit graag mogelijk maakt. 
Ons doel is om naast effectieve meetings ook 
ontspanning toe te voegen aan jullie dag. Dit kan 
heel simpel door gebruik te maken van ons buiten-
terrein, het water op te gaan, maar ook door één 
van onze inspirerende Team Sessies of yogalessen.

Staan er meer dagen gepland? Overnachten in onze 
Zwier Tenten of Havenhuisjes brengt iedereen uit 
het hoofd en in het lijf. Dat geeft nog eens  
extra energie binnen het team!

Wij zijn zwier.



Locaties

1.DE WERFPLAATS
Dit is onze creatieve ruimte voor 
een meeting, brainstorm, training 
of yogales. Twee verdiepingen, 
van alle gemakken voorzien, met 
uitzicht op de wolken.

3.DE BUITENPLAATS 
Een plek buiten onder de stretch-
tent om met mooi weer op het  
terrein te werken, lunchen of  
borrelen.

5.OVERNACHTEN 
Blijf één of een paar nachten bij 
Zwier slapen in onze luxe tenten 
of havenhuisjes. Voor het echte 
buitengevoel.

4.DE HUISKAMER
Het warme karakter van deze  
ruimte laat je snel thuis voelen. 
Een bijzondere plek pal aan het 
water waar je in huiselijke  
setting kan samenkomen voor ver-
gadering, presentatie én diner.

2.DE KAS 
In onze knusse keukenkas kan je 
samenkomen met een kleine groep 
voor een lunch. En is ook een  
fijne break-outroom.

6.DE VUURPLAATS
Hier kan je in de avond eten,  
napraten of in het vuur turen.

8.DE VLOOT
Bij Zwier is van alles mogelijk om 
van het water te genieten: zeilen, 
varen in een sloep, kanoën, sup-
pen. Wat past bij jullie?

7.HET HAVENTJE
Een fijne plek om aan het water te 
zitten of erin te duiken. Aan jou 
de keuze.

9.VINKEVEENSE PLASSEN 
Zwier ligt aan natuurgebied de
Vinkeveense Plassen met oneindig 
veel mogelijkheden.

<

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.BREAK-OUT OP HET WATER 
Dit kan in de superdeluxe Pak-
schuyt. Helemaal verzorgd met  
blik op oneindig.

10.DE EILANDHUT
Echt los van alles? Dan kan je 
naar de eilandhut op 20 minuten 
varen van Zwier.

Zwier is meer dan een 'gewone vergaderlocatie' er zijn 
veel mogelijkheden op ons terrein. Ontdek Zwier hier en 
voel je vrij om gebruik te maken van het buitenterrein 
en het water om ons heen.
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Werken in de

Werfplaats
Brainstormsessie, vergadering, meerdaagse 

training of retreat? Onze creatieve loca-

tie De Werfplaats is een plek die je uit 

het alledaagse trekt en voor inspiratie 

zorgt. Bij Zwier kan je ‘opladen’ buiten 

de stad en nieuwe energie opdoen voor meer 

effectiviteit op de werkvloer.

Wanneer je bij ons de Werfplaats huurt, 

staat het gehele pand en ons buitenterrein 

tot je beschikking.

RUIMTES

•Ontvangstruimte 30m2

•Eetkamer 60m2

•Boven Zaal 130m2

•Breakout-ruimte 10m2

•Kleedruimtes 15m2

CAPACITEIT PER OPSTELLING

Theater: 80   Cirkel: 30

U-vorm: 26    Yoga: 25

Voorzieningen
•hi-speed WiFi

•flipover

•sonos soundsystem 

•beamer & projectie

•workshopmateriaal

•yogaprops

•(h)eerlijke koffie & thee
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“De sfeer in de Werfplaats en op 
het Zwier Terrein, maar vooral 
jullie persoonlijke aandacht maakt 
deze locatie bijzonder.” 

Pascale Smeets, eventmaganger Albert Heijn
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Werken in 

de Huiskamer
Een ruimte met een warm karakter waar 

je je snel thuis zal voelen. Rondom het 

gebouw vind je veel buitenruimte en een 

terras aan het water van de haven.  

Buiten wordt naar binnen gehaald door 

het gebruik van veel glas en planten. En 

binnen is er een houthaard waar je rond-

om kan zitten. De ruimte is flexibel in 

te delen zodat deze zowel voor intieme 

gezelschappen geschikt is, maar ook ge-

bruikt kan worden voor presentaties voor 

grote groepen. 

RUIMTES

•Ontvangstruimte 30m2

•Open Ruimte 120m2

CAPACITEIT PER OPSTELLING  

Boardroom: 20   Theater: 40

Cirkel: 25      Borrel: 110

Voorzieningen
• hi-speed WiFi

• flipover

• Sonos soundsystem

• LCD scherm 55 inch

• workshopmateriaal

• (h)eerlijke koffie & thee
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“Zwier was de perfecte locatie voor onze 
teamdag, vlakbij Amsterdam maar toch midden 
in de natuur. De lichte ruimte, een gast-
vrij  ontvangst en de heerlijke catering 
droeg bij aan een inspirerende dag” 

Innovation team, Rituals Cosmetics



Naar buiten
Een stap buiten de deur en je bent echt buiten. De combinatie van 

binnen en buiten zijn geeft energie en ruimte voor ideëen. Bij 

Zwier op het terrein zijn er buitenplekken om samen te komen. Zo 

kan een breakout plaatsvinden in het haventje, in de keukenkas of 

kan je samenkomen op de buitenplaats. 

Liever een stuk varen voor een andere kijk op zaken of een wan- 

delen over de dijk? Aan jullie de keus. Of zet ons aan het werk om 

samen een mooi programma neer te zetten.
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“Als je strategische plannen wilt smeden, 
kun je wel een 'frisse wind' gebruiken. 
Nou, die was er bij Zwier. Heel bijzondere 
én productieve dagen.” 

Merijn Everaarts, Dopper
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Doen bij Zwier
Er even helemaal uit zijn met het team of tijdens een training, 
los van de dagelijkse gang van zaken. Je kunt verschillende  
activiteiten toevoegen aan jullie dag. Naar buiten de natuur in 
of liever binnen blijven voor een yogales. Laat je inspireren bij 
Zwier.

BEGIN JE DAG GOED MET YOGA

Ontspannen en fit de dag beginnen? Onze en-

thousiaste en ervaren yogadocenten dragen 

hier graag aan bij op een nuchtere manier. 

Wat heeft jouw team nodig? Een rustige yin 

of actieve flow les? We hebben ervaring met 

lesgeven op verschillende niveaus, ieder-

een kan meedoen. En nee, voor yoga is het 

niet van belang om heel lenig te zijn ;).

WANDELEN EN VAREN

Over een grasdijk, door het weiland en 

langs het water wandel je met onze gids 

langs natuurgebied de Botshol. Daarna 

spring je in de boot en varen we terug 

naar Zwier. Genieten van de wind door je 

haren en de weidsheid van de Vinkeveense 

Plassen.

SLOEPENSLAG

Ouderwets schermloos, met kaart, kompas 

en aanwijzigingen zoeken jullie je route 

en ontdek je de Vinkeveense Plassen in een 

sloep. In ontspannen sfeer kan iedereen 

meedoen met deze leuke competitie. Een 

koelbox koude drankjes mee aan boord? Geen 

probleem!

MEDITEREN KUN JE LEREN 

We kennen het vast allemaal, een monkey 

mind of onrustig gevoel.  Ervaar wat me- 

ditatie voor jou en je team kan betekenen. 

Focus aan het begin van een drukke stra-

tegiedag of loslaten na een intensieve 

brainstorm. Je leert meditatietechnieken 

die je op verschillende momenten kunt toe-

passen.

En dit is nog lang niet alles! Je 

kunt bij ons zeilen, wandelen,  

suppen, sloep varen, een ademsessie 

volgen, kanoën en vuur stoken. Neem 

contact met ons op als je nieuwsgierig 

bent geworden.
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Bij Zwier

Overnachten
Er even helemaal uit zijn met het team 

en los van de dagelijkse gang van zaken. 

Overnachten bij Zwier is een goede optie 

om het effect van buiten zijn en ontspan-

nen nog meer door te voeren. Een Zwier 

Tent voelt als een hotelkamer, maar dan 

buiten. Op het terrein staan 13 heerlijke 

tenten en een superdeluxe sanitair gebouw. 

Een frisse ochtendduik behoort uiteraard 

ook tot de mogelijkheden.

INCLUSIEF:

•opgemaakte bedden en handdoeken

Voorzieningen
•vloeroppervlak 25m2

•goede boxsprings

•zithoekje

•koelkastje & kluisje

•elektra & wifi
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“Ongedwongen! De persoonlijke connectie en 
gemeenschappelijke visie op hoe belangrijk 
ontspanning is om je te kunnen inspannen, 
maakt Zwier vanaf moment één de meest na-
tuurlijke keus! “Zwieren” is zelfs bij ons 
in de organisatie een veelgebruikt synoniem 
voor ontspannen. Dat zegt meer dan genoeg!” 

Hugo van Essen, Skyscrapers
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Eten & drinken
Bij Zwier geloven we in de kracht van 
ontspanning. En dat vind je ook terug in 
onze eetbeleving. Eten is iets dat je 
samen doet. Aan tafel, in alle rust. Wij 
verwennen je met “echt” eten met liefde 
en aandacht bereid. Dat proef je en dat 
zie je!

VERRASSEND 

We inspireren graag met smakelijke gerechten die 

voedzaam zijn. Ingrediënten die je prikkelen en 

verbazen.

FIJNE PRODUCTEN

We werken met verse seizoensproducten, en we 

gebruiken zo veel mogelijk biologische, lokale 

ingrediënten. Want dat is wel zo goed voor onze 

aarde en ons lijf.

DE MILDE KEUKEN 

We noemen onze keuken een 

‘milde keuken’. Daarmee be- 

doelen we dat we met onze  

keuzes mild willen zijn en 

respect hebben voor de aarde 

en dat wat ze geeft. Verder 

bereiden we gerechten die  

lekker en gezond, dus mild 

zijn voor jouw lijf. Het is 

een keuken waar we bewust 

stilstaan bij wat we inkopen.
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Menu opties bij Zwier

 
 

Verwen Ontbijt Inspirerende lunchtafel

Pan op Tafel De Buitentafel

Zwierig Tafelen Nog even napraten

Alle Tijd Borrel

Zwier arrangement

Zoete verwennerij

Begin je dag goed met ons ontbijt. Warme 
criossants, huisgemaakte ontbijtkoek, broodjes 
met divers beleg, gekookt eitje, yoghurt met 
granola, compote en fruitsap. 

Om samen te delen. Seizoenssoep, goed brood, 
verrassend beleg (zoet & hartig), gegrilde 
groenten, een frisse salade en fruitsap.

Een smakelijk eenpansgerecht, lekker zelf op-
scheppen, een beetje zoals thuis. Met een zoet 
besluit.

Samen buiten eten. De tafel is gedekt en wij 
serveren planken met lekkers van het vuur en 
uit de keuken. Met een zoet besluit.

Ga er lekker voor zitten. We verwennen je graag 
met de heerlijheden van het seizoen. Drie  
gangen, op onze eigen wijze - informeel en 
gezellig. 

Wat hartigs voordat een ieder weer naar huis 
gaat. Denk aan rozemarijn chips, olijfjes of  
Remeker boerenkaas.

Een uitgebreide borrelplank met warme en 
koud hapjes.

• (h)eerlijke koffie en thee 

• Smaakwater 

• Fris

• Zoete- en hartige lekkernijen

• Vers fruitEen huisgemaakte zoete lekkernij voor  
tussendoor.

€16,5 €23,5

€24,5 €35

€39,5 €5

€9,5

4 uur: €12,75

8 uur: €21,50

€4



Tarieven

Werfplaats & Huiskamer
Locatie Huiskamer

Locatie Werfplaats

TARIEVEN INCLUSIEF:

•host •hi-speed WiFi •flipover •Sonos soundsystem

•beamer & projectie •gratis parkeren

ZWIER VAN JOU 

Het is ook mogelijk om Zwier 

in zijn geheel te boeken voor  

evenementen en presentaties tot 

100 personen. Neem contact met 

ons op voor de mogelijkheden. We 

denken graag mee met een crea- 

tieve invulling van jullie dag.
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1 dagdeel

10-20 personen

2 dagdelen

toeslag extra uur

€ 425

€ 690

€ 100

20-30 personen

€ 525

€ 790

€ 100

30+ personen

prijs op maat

1 dagdeel

15-20 personen

2 dagdelen

toeslag extra uur

€ 525

€ 810

€ 100

20-40 personen

€ 625

€ 910

€ 100

40+ personen

prijs op maat



Tarieven

Overnachten
Je kan één of meerdere nachten verblijven 

met je team. Vraag naar de speciale tarieven 

wanneer je een paar dagen wilt blijven.

Het aantal gasten per tent is naar keuze in 

te delen 1p of 2p met een totaal van maximaal 

26 personen.

TARIEVEN LOGEREN P/N:

1 persoon 
€ 99,- ex btw

2 personen 
€ 119,- ex btw

(prijzen exclusief ontbijt, maar inclusief 

het gebruik van linnen & handdoeken)

PSSST.. leuk nieuws!

Vanaf juni kun je bij ons 

logeren in een havenhuisje. 

Nieuwsgierig? Neem contact 

met ons op.
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Vragen, offerte of advies? Wij 

helpen je graag verder met het 

opstellen van een mooi plan.

zakelijk@zwier.nl

0294 281 426

www.zwier.nl

Winkeldijk 20a

3645AP Vinkeveen

Contact

15 min van Amsterdam

Gratis parkeren
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