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Welkom bij Beachclub Sunrise

Een unieke locatie voor feesten, bruiloften en zakelijke 

evenementen aan het water van Aquabest. Met drie 

zalen, een drijvend Ponton en de Buddha Lounge die 

geheel in stijl zijn ingericht, vindt u bij ons altijd een 

schitterende locatie die ervoor zorgt dat uw gasten met 

een wauw-gevoel terugkijken op de dag.

Met zo veel mogelijkheden kunnen we 

ons voorstellen dat het moeilijk is om 

een keuze te maken uit een van onze 

zalen. Onze eventmanagers helpen u dan 

ook graag met plannen van uw evene-

ment.  

Neem vrijblijvend contact met ons op 

om uw wensen met ons door te spreken.

Niet alleen voor besloten bijeenkomsten is 

Beachclub Sunrise een unieke locatie.  

Bij The Beach Food Club, het restaurant van de 

Beachclub, kunt u terecht voor een hapje en een 

drankje. Daarnaast is het in de zomer heerlijk 

toeven op de luxe strandbedden aan het water 

van Aquabest.

RILAINANADIEH



Zaal
SUNRISE



quick facts

Zaal
SUNRISE

Zaal Sunrise is de grootste zaal van de Beachclub. Het houten interieur en de sierlijke lantaarns zorgen voor een 

warme sfeer. De zaal beschikt over hoge ramen zodat u een schitterend uitzicht over het strand en het water heeft. 

Hierdoor maakt u optimaal gebruik van het invallende daglicht. Zaal Sunrise heeft een vaste DJ booth en een 

grote veranda waar u heerlijk kunt vertoeven.

De veranda heeft een schitterende buitenkeuken  

waar onze koks à la minute de heerlijkste gerechten 

bereiden. Zaal Sunrise is volledig aangekleed met  

bijzondere sierpotten en prachtige verlichting zodat  

u zelf niets tot weinig hoeft toe te voegen aan de sfeer.  

Zaal Sunrise beschikt over twee royale bars. De grote  

bar in de zaal kan worden verlicht in verschillende 

kleuren en dat geeft de ruimte nèt iets extra’s!

Vloeroppervlak   350 m2 

Hoogte zaal     3 mtr 

Faciliteiten     Beamer + scherm, tv-schermen,  

    WiFi en optioneel een microfoon 

Onder andere geschikt voor 
bruiloften, bedrijfsfeesten, borrels, presentaties, BBQ’s, gala’s,  jubileum, verjaardag etc.

Opstelling theater* diner* feest* 
120 120 450

*excl. veranda



Zaal
SUNSET



quick facts

Zaal
SUNSET

Zaal Sunset is de kleinere, intieme variant van zaal Sunrise. 

De warme sfeer die deze zaal uitstraalt, wordt door veel 

van onze gasten op prijs gesteld. Met de sierlijke lantaarns, 

houten sierwanden en Oosterse invloeden waant u zich in 

een andere wereld. Deze zaal beschikt over een mooie bar, 

vaste DJ booth en tevens ook een vast podium dat gebruikt 

kan worden voor presentaties en optredens.

Zaal Sunset heeft plafondhoge ramen die zorgen 

voor genoeg daglicht. Daarnaast beschikt de zaal 

over een ruim afgeschermd buitenterras direct aan 

het strand. Geniet van het mooie uitzicht over  het 

water en het strand.

Vloeroppervlak    140 m2 

Hoogte zaal      3 mtr 

Faciliteiten    Beamer + scherm, tv-schermen, 

    WiFi en optioneel een microfoon

Onder andere geschikt voor 
bruiloften, bedrijfsfeesten, babyborrels, presentaties, BBQ’s, verjaardagen

Opstelling theater* diner* feest* 
40 36 150

*excl. veranda
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Zaal
BRUISEND

Zaal Bruisend beschikt over een ruim terras waar u en uw gasten  

lekker kunnen genieten van het magische uitzicht. Deze zaal  

heeft een lichtkleurig interieur en is ingericht in barokke stijl.  

Deze combinatie zorgt voor een zomerse, betoverende sfeer  

die het gevoel geeft op vakantie te zijn! 

De zaal beschikt over een roestkleurige bar met   

LED verlichting, is versierd met prachtige sier-

potten en tv-schermen die omringd zijn door 

lijsten in barokke stijl.

Vloeroppervlak   140 m2 

Hoogte zaal       2,7 mtr 

Faciliteiten    Beamer + scherm, tv-schermen,  

    WiFi en optioneel een microfoon 

Onder andere geschikt voor 
bruiloften, bedrijfsfeesten, babyborrels, presentaties, BBQ’s, verjaardagen, koffietafels

Opstelling theater* diner* feest* 
50 36 150

*excl. veranda

quick facts
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Vergader
RUIMTES

Een inspirerende locatie is een goede basis voor uw zakelijke  

bijeenkomst of vergadering. Beachclub Sunrise beschikt over  

een unieke vergaderlocatie in een prachtige omgeving op  

slechts een korte reistijd van het centrum van Eindhoven.

Presenteer uw ideeën in een intieme, exclusieve set-

ting aan de rand van het water.  Zet uw vergadering 

met meerdere gasten voort in één van  onze grotere 

zalen of neem een break op het terras.   

Onze medewerkers zorgen voor de nodige arbeids-

vitamines  in de vorm van een hapje of een drankje. 

Neem contact met  ons op om de mogelijkheden voor  

vergaderingen met ons  door te spreken.
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quick facts

Buiten
LOCATIES

Buddha Lounge 

Beachclub Sunrise beschikt over twee prachtige buitenlocaties die van april t/m oktober gebruikt kunnen worden. 

Gelegen aan het water en verscholen tussen het riet is de Buddha Lounge ideaal voor een intieme borrel of barbecue. 

Valt het weer op de dag zelf een beetje tegen? De Buddha Lounge is overdekt met een groot tentdoek. In de Buddha 

Lounge kunnen maar liefst 80 gasten worden ontvangen.

Ponton

Onze andere unieke buitenlocatie is ons ponton, 

een exclusief drijvend waterterras.   

Het Ponton is ideaal voor een zwoele  

zomeravond. Een schitterend uitzicht over het 

spiegelende water maakt het Ponton tot de 

meest originele locatie voor een borrel of een 

barbecue.

Opstelling     maximaal 80 personen 

Onder andere geschikt voor  ceremonie, borrel, BBQ



Publieks
EVENEMENTEN





UNIEKE LOCATIE VOOR IEDER TYPE EVENT!

Eventcentre Aquabest is een multifunctionele  
evenementenlocatie gelegen aan de plas van Aquabest.
Met een oppervlakte van ruim 1800m2 en alle nodige faciliteiten 
is Eventcentre Aquabest de geschikte locatie voor o.a. beurzen,  
congressen, presentaties, bedrijfsevenementen en dancefestivals.

Ervaar de unieke sfeer en talloze mogelijkheden  
die Eventcentre Aquabest u te bieden heeft!

Deze evenementenlocatie is ook gelegen op het bruisende 
recreatiepark Aquabest, aan de overkant van Beachclub 
Sunrise. De manier waarop de locatie is ingedeeld, zorgt 
voor talloze organisatiemogelijkheden.  

Onderdeel van Eventcentre Aquabest is The Main:  
een mooie vrij in te delen ruimte waar uw event tot in  
detail kan worden gecreëerd. 

Daarnaast is The View onderdeel van Eventcentre Aquabest: 
een sfeervolle zaal gelegen op de eerste verdieping van de 
locatie, geschikt voor groepen tot maximaal 150 personen.

• Capaciteit van 50 tot 3000 personen
• Voldoende parkeergelegenheid
• Dicht bij de A2 en A50
• Optisch te verkleinen voor optimale sfeer
• Talloze mogelijkheden
• Gelegen op een unieke locatie

quick facts

www.eventcentreaquabest.nl - onderdeel van House of Events



Aangezien Eventcentre Aquabest over verschillende ruimtes  
beschikt die zowel apart als in zijn geheel verhuurd kunnen 
worden, zijn er diverse mogelijkheden.

Doordat The Main een grote casco locatie is die geheel vrij in  
te delen is, kan er van het begin tot het eind meegedacht  
worden over de juiste indeling en sfeercreatie voor uw event.

Uiteraard kan The Main in zijn geheel worden gebruikt  
voor uw gasten. Tevens kan de locatie verdeeld worden in  
kleinere ruimtes, geheel passend bij uw wensen.

Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden  
die Eventcentre Aquabest u kan bieden?  
Neem dan zeker contact met ons op. 

Wij denken graag met u mee over  
de mogelijkheden voor uw event!

Eventcentre Aquabest • Ekkersweijer 7 5681 RZ Best • Tel. 0499 370 349 • info@eventcentreaquabest.nl

De sfeervol ingerichte zaal The View is perfect voor een 
kleiner gezelschap.

Door de indeling van de locatie, de faciliteiten die de zaal 
biedt en het prachtige uitzicht over het water van Aquabest 
is The View geschikt voor o.a. meetings, presentaties, borrels, 
barbecues of als VIP-Area bij grotere events.


