
 

Op al onze leveringen zijn de uniformele voorwaarden van de horeca van toepassing. 
Deze worden u op verzoek, kosteloos en onverwijld toegezonden. 

 
BESLOTEN VERGADER ARRANGEMENNTEN 

 
 Excl. zaalhuur en BTW voor minimaal 15 personen (winterperiode). 

 
Als u (tussen 1 oktober en 1 april) met minder mensen gebruik wilt maken van de 
accommodatie betaalt u een toeslag van 50 % van het verschil tot 15 personen. 

 
 

 
Arrangement 1 

 
8.30 - 12.00 uur of 14.00 - 17.30 uur 

 
Ontvangst in een passende besloten ruimte met uitzicht over het water. 

De gehele ochtend/middag de onbeperkte keuze uit koffie, thee, en frisdranken. 
Om 10.00/15.00 uur serveren wij luxe gebak en bij vertrek broodjes met luxe kaas en 

vleeswaren. 
 

€ 35,50 p.p. 
 
 
 

Arrangement 2 
 

Idem als arrangement 1, maar in plaats van broodjes serveren wij 
een uitgebreide Koninklijke salade met vlees en vis. 

 
€ 40,50 p.p. 

 
 
 

Arrangement 3 
 

8.30 - 16.00 uur 
 

Ontvangst in een passende besloten ruimte met uitzicht over het water. 
De gehele dag, onbeperkte keuze uit koffie, thee, en frisdranken. 

Om 10.00 uur serveren wij gebak en tussen 12.00 uur en 13.00 uur een uitgebreide 
Koninklijke salade met vlees en vis. 

Om 13.00 uur vertrekt u wederom naar de vergaderruimte, waar wij om 14.30 uur een 
zoete of zoute versnapering serveren. 

 
Einde 16.00 uur 

(uiteraard is een borrel na afloop mogelijk) 
 

€ 52,50 p.p. 
 
 
 
  



 

Op al onze leveringen zijn de uniformele voorwaarden van de horeca van toepassing. 
Deze worden u op verzoek, kosteloos en onverwijld toegezonden. 

 
 
 

Arrangement 4 
 

9.00 - 21.00 uur 
 

Ontvangst in een passende besloten ruimte met uitzicht over het water. 
De gehele dag onbeperkte keuze uit koffie, thee, en frisdranken. 

Om 10.00 uur serveren wij luxe gebak en tussen 12.00 uur en 13.00 uur een uitgebreide 
Koninklijke salade met vlees en vis. 

Om 13.00 uur vertrekt u wederom naar de vergaderruimte, waar wij om 14.30 uur  
een zoete of zoute versnapering serveren. 

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur serveren wij aan de bar drankjes naar keuze met een 
gemengd bittergarnituur. 

Tussen 18.00 uur en 20.30 uur vertrekt u wederom naar de vergaderzaal. 
Om 20.30 uur serveren wij een dagschotel met drank naar keuze. 

 
€ 79,00 p.p. 

 
 
 

Arrangement 5 
 

13.00 uur tot 21.00 uur 
 

Ontvangst in een passende besloten ruimte met uitzicht over het water. 
De gehele dag onbeperkte keuze uit koffie, thee, en frisdranken. 

Om 14.30 uur serveren wij een zoete of zoute versnapering. 
Tussen 17.00 uur en 18.00 uur serveren wij aan de bar drankjes naar keuze met een 

gemengd bittergarnituur. 
Tussen 18.00 uur en 20.30 uur vertrekt u wederom naar de vergaderzaal. 

Om 20.30 uur serveren wij een dagschotel met drank naar keuze. 
 

€ 62,50 p.p. 
Uitbreiding per uur € 6,50 pp. 

 
 
 
 

Huurprijzen 
 
Zaalhuur incl. handelingkosten 
 
Vergulde Saedel  € 185 
Maximaal 15 – 18 personen 
(uitsluitend na toestemming bestuur) 
 

Serre   € 185 
 
Restaurant           Geheel € 435 
Maximaal 100 personen 
 

 


