
 

 

Zakelijk Genieten 
Tarieven 2020 

 

Vergaderdag (9:00 - 17:00 uur**) € 445 
Max. 10 personen - 200 m2 ruimte – U huurt de ruimte exclusief, er zijn geen andere gasten - 
gastvrouw is telefonisch bereikbaar.    
Inclusief: Boekingskosten, eindschoonmaakkosten, gas en elektra, parkeerplaatsen (max.8), 
gebruik buitenplaats en een mand hout voor de houtkachels.  
WIFI, flipover, multimediascherm en kantoorbenodigdheden (pennen, papier, potloden, 
geeltjes, plakband, stiften voor flipover, verlengsnoeren) zijn aanwezig. 

Arrangementen voor vergaderdag 
1. Zorgeloos genieten – Basic       € 9,50 p.p. 

Koffie/Thee/koel water/koekje (alles staat voor u klaar)  
2. Zorgeloos Genieten – De Luxe     € 14,50 p.p. 

Koffie/thee/lekkers/fruit/drankje (alles staat voor u klaar)      
3. Heerlijke Lunch (in overleg bezorgd door cateraar)   € 22,50 p.p. 
4. Hartige Tussendoortjes (pakket staat voor u klaar)   € 8,50 p.p. 
5. Extra mand Hout        € 15,00 

Kiest u voor Zorgeloos Genieten (Basic of De Luxe) dan is de gastvrouw aanwezig om u te 
verwelkomen met een kopje koffie/ thee daarna kunt u alles zelf pakken.  

 

Twee vergaderdagen plus overnachting  € 1295  
max. 10 personen slaapgelegenheid - 5 slaapkamers - 2 badkamers  
Inclusief: Handdoekenpakket, keukenlinnen, beddengoed (bedden zijn opgemaakt), 
schoonmaakkosten slaapkamers, gas en elektrakosten. 

Arrangementen voor overnachten.     
6. Twee gangen Diner (in overleg bezorgd)      € 32,50 
7. Drie gangen Diner (in overleg bezorgd)       € 39,50 
8. Wijn arrangement (staat voor u klaar)   (verrekend na afloop) 
9. Ontbijt pakket (staat voor u klaar in de koelkast)    € 17,50 

Mocht u iets anders leuks willen organiseren zoals een High Tea, BBQ of misschien zoekt u een 
goed restaurant in de buurt. Ik denk graag met u mee. 

Separate Trainingsruimte (9:00 -17:00) € 75 
Separate trainingsruimte (36 m2) gelegen naast De Anna Hoeve. 
 

      
* Alleen in combinatie met een vergaderdag.  
** Wij begrijpen dat een bijeenkomst kan uitlopen. Schat u in dat u langer de tijd nodig heeft, 
dan graag even in overleg met ons. Wij rekenen € 25 per extra uur verblijf.  


