
Rottegatsteeg 6   |   3953 MN  Maarsbergen   |   (033) 286 19 43   |   info@weistaar.nl

Ons zakelijke aanbod

Boerderij De Weistaar is prachtig landelijk gelegen in Midden-Nederland.

Wij bevinden ons op 5 minuten rijden vanaf de A12 en beschikken 

over een groot en gratis parkeerterrein. Onze zalen zijn voorzien 

van alle media apparatuur die u nodig heeft om uw vergadering of 

congres tot een succes te maken.

Met onze diverse zalen, een eigen keuken die werkt met verse 

ingrediënten en de ruime keuze voor teambuiling activiteiten

maken wij uw bezoek extra effectief.   

Namens ons hele team,

Welkom!
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Vergaderarrangementen

Een besloten bijeenkomst of juist een sessie om creativiteit op te roepen. Een 

directievergadering of een teamsessie. Wat de aard, de vorm en het doel van 

het vergaderen ook mag zijn, de zalen van De Weistaar bieden u een 

uitgebreid scala aan mogelijkheden. Graag presenteren wij enkele 

voorbeelden van vergaderarrangementen waar u gebruik van kunt maken. 

Uiteraard zijn onze vergaderarrangement op maat samen te stellen. 

2-UURS VERGADERARRANGEMENT

Een twee uur durend vergaderarrangement bestaat uit:

• Ontvangst koffie | thee met een koffiebroodje

• Gebruik van de zaal met projectiescherm, beamer, geluidsinstallatie, 

microfoon, Wi-Fi

• Tijdens de gehele periode onbeperkt gebruik van koffie, thee en 

ijswater vanaf het koffiebuffet

• Mintjes

10 tot 30 personen € 17,95  p.p.

31 tot 60 personen € 15,45  p.p.

61 tot 300 personen € 12,95  p.p.
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4-UURS VERGADERARRANGEMENT

Een vier uur durend vergaderarrangement bestaat uit:

• Ontvangst koffie | thee met een koffiebroodje 

• Gebruik van de zaal met een projectiescherm, beamer, 

geluidsinstallatie, microfoon, Wi-Fi 

• Tijdens de gehele periode onbeperkt gebruik van 

koffie, thee en ijswater vanaf het koffiebuffet

• Mintjes

• Lunchbuffet bestaande uit tomaten- en groentesoep, 

kroket, boerenrundvleessalade, diverse broodsoorten 

met gevarieerd zoet en luxe hartig beleg 

10 tot 30 personen € 32,95  p.p.

31 tot 60 personen € 30,45  p.p.

61 tot 300 personen € 27,95  p.p.

8-UURS VERGADERARRANGEMENT

Een acht uur durend vergaderarrangement bestaat uit:

• Ontvangst koffie | thee met een koffiebroodje 

• Gebruik van de zaal met een projectiescherm, beamer, 

geluidsinstallatie, microfoon, Wi-Fi 

• Tijdens de gehele periode onbeperkt gebruik van koffie, 

thee en ijswater vanaf het koffiebuffet

• Mintjes

• Lunchbuffet bestaande uit tomaten- en groentesoep, 

kroket, boerenrundvleessalade, diverse broodsoorten met 

gevarieerd zoet en luxe hartig beleg 

• Pauze met bittergarnituur en twee consumpties

10 tot 30 personen € 42,95  p.p.

31 tot 60 personen € 40,45  p.p.

61 tot 300 personen € 37,95  p.p.

EXTRA UITBREIDING

Bereid uw lunch uit met warme mini saucijzenbroodjes, zalmsalade 

met gerookte zalm en gehakballetjes in saus

€ 5,00 extra per persoon
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Buiten Vergaderen

Een unieke ervaring! Ontdek wat deze landelijke omgeving 

voor uw vergadering kan betekenen. De frisse buitenlucht 

zal extra inspirerend zijn.

De prijs is € 7,50 extra per persoon.

Vraag naar onze mogelijkheden.

In - & Outdoor events

Boerderij De Weistaar als spetterende evenementen locatie. 

Rustig of juist heel uitdagend, wij geven uw dag de invulling 

die u wenst.

Combineer uw vergadering met een van onze activiteit. 

Vraag naar onze mogelijkheden. 


