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Overzicht zalen en capaciteit
 m2 Hoogte(m) Diner Buffet Receptie Feest Cabaret Carré Theater U-vorm
Voorhuis 180 3.10  100  120  150  150  50 40  80  40
In de Nok 80 5.00 60 60 80 - 60 40 90 40
De Schuur 60 5.00 45 45 50 - 40 40 30 30

Deel  130  3.55 - 5.70  90  100  140  120  60  40  80  40
Achterhuis  140  3.55 - 5.70  100  100  140  120 60  40  125 40
Deel & Achterhuis  270  3.55 - 5.70  190  200 280  240  -  80  150  60  

Koetshuis  250  4.35 - 6.00  170 200  275  240  100  60  250 40 
Gelagkamer 140  3.80 - 4.80  120  120  130  120 50  40  120 40
Koetshuis & Gelagkamer  400  3.80 - 6.00  300  320  450  400  150  60 400  60

De hele boerderij  980 -  600  650  900 780  -  -  -  -

Kleedruimtes 5x 

Capaciteit & Zaalhuur

Zaalhuur
Per gereserveerde zaal wordt zaalhuur gerekend voor o.a. een eigen Eventmanager, kosteloos parkeren, verse 
bloemen, tafellinnen, standaard meubilair, standaard zaalopstelling, energiekosten, schoonmaakkosten, standaard 
op- en afbouw.

Dagdelen
Onze dagdelen zijn als volgt ingedeeld:
Ochtend 08.00 - 12.00 uur
Middag 12.00 - 17.00 uur
Avond 18.00 - 22.00 uur

Op- en afbouwtijd 
Kosten voor opbouwen en afbouwen worden berekend per manuur.

Huur zakelijke bijeenkomsten
Voor beurzen, exposities e.d. geldt een toeslag van 100% op het standaard zaalhuurtarief. 

Bestedingsgarantie
In voorkomende gevallen kan een bestedingsgarantie worden gevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij u door 
naar de salesafdeling.

  1 Dagdeel  2 Dagdelen  3 Dagdelen
Voorhuis €	 375,00 €	 485,00 €	 630,00 
In de Nok €	 300,00 €	 390,00 €	 505,00 
De Schuur €	 225,00 €	 295,00  €	 380,00 
Deel & Achterhuis €	 550,00 €	 715,00  €	 930,00 
Gelagkamer & Koetshuis €	 850,00  €	 1.150,00 €	 1.450,00

Zaalhuurtarieven zijn exclusief BTW. Gehele locatie prijs op aanvraag.

Zaalhuur
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Technische faciliteiten

Basisset Voorhuis €	 295,00
Beamer  
Projectiescherm 
Bekabeling en tafel voor laptop
Geluidsinstallatie met draadloze microfoon 
Wi-Fi: 500 Mbps € 

Basisset Deel & Achterhuis €	 295,00
Beamer
Projectiescherm
Bekabeling en tafel voor laptop
Geluidsinstallatie met draadloze microfoon 
Wi-Fi: 500 Mbps € 

Basisset Koetshuis €	 312,50
Beamer
Projectiescherm
Bekabeling en tafel voor laptop
Geluidsinstallatie met draadloze microfoon
Wi-Fi: 500 Mbps

Basisset Gelagkamer €	 250,00
Beamer
projectiescherm
Bekabeling en tafel voor laptop
Geluidsinstallatie met draadloze microfoon 
Wi-Fi: 500 Mbps

Basisset In De Nok €	 295,00
Beamer
Projectiescherm
Bekabeling en tafel voor laptop
Geluidsinstallatie met draadloze microfoon
Wi-Fi: 500 Mbps

De voorraad audiovisuele middelen is niet onbeperkt.
Reserveer daarom tijdig uw audiovisuele middelen om hoge externe 
huurkosten te voorkomen.

Draadloze microfoon €	 35,00
Revermicrofoon €	 35,00
Headset microfoon €	 65,00
Cd-speler €	 65,00
Katheder met microfoon €	125,00
Mengpaneel €	 28,50
Laptop €	 75,00
Geluidstechnicus per uur €	 70,00
Laserpointer €	 10,00
Flip-over inclusief papier en stiften €	 19,50
Podium, per deel 1,22 m2 x 2,44 m2 €	 22,70
Piano €	 75,00
Bewaakte garderobe per uur €	 29,50
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Dranken & Patisserie

Dranken
Welkomstdranken
Prosecco €	 4,75
Huisaperitief €	 5,00
Champagne per fles €	 65,00

Hollands drankenarrangement
Bestaande uit: koffie en thee, frisdranken, 
vruchtensappen, alcoholvrij bier, bier, rode en witte 
huiswijn, rosé, port, sherry, vermouth, likeuren, 
Hollands gedistilleerd zoals jenevers, berenburg en 
vieux

Buitenlands drankenassortiment
Buitenlands assortiment dranken wordt op basis van 
nacalculatie berekend. Vanaf 4,25 per glas

Wijnkaart
Wij informeren en adviseren u graag over ons 
wijnassortiment

Patisserie
Luxe gesorteerd gebak  €	 3,50

Receptie gebakjes  €	 3,00

Petit fours  €	 3,00

Petit fours met logo  €	 3,75

Assortiment muffins  €	 1,95
Naturel, appel-kaneel en chocolade

Stukje cheesecake €	 3,25	

Met rood fruit 
 
Mix van koeken €	 2,75 
Gevulde koek
Stroopwafel
Utrechtse sprits
Nutella koek 

Zoete lekkernijen €	  3,25
o.a. macarons, luxe koekjes, chocolade

Assortiment Limburgse vlaaien  €	 2,95
In buffetstijl geserveerd

Etagère  €	 10,00
Luxe koekjes
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Vergader & Congressen

 
Basis arrangementen
Koffie en thee arrangement
Onbeperkt koffie, thee en ijswater bij ontvangst en 
gedurende uw bijeenkomst.
1 dagdeel €	 7,50
2 dagdelen €	 13,50

Frisdranken arrangement
Onbeperkt frisdranken en vruchtensappen in 
combinatie met het koffie en thee arrangement.
Frisdranken 1 dagdeel €	 3,50
Frisdranken 2 dagdelen €	 7,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Energy break
Smoothies €	 3,75
Granola bar €	 2,95
Noten en zuidvruchten  €	 2,25

Afhankelijk van het aantal personen, en uw specifieke wensen zijn er verschillende 
mogelijkheden. Een aantal basis-elementen vindt u hieronder.
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Lunchsuggesties

Boerenlunch
Kaiserbroodje
Belegd met kaas en rucola

Ossenworst geserveerd op landbrood
Met truffelcrème en Parmezaanse kaas 

Vers gebakken kloosterbrood
In de zaal bereid met tonijnsalade gegarneerd met 
rucola, tomaat, uiringen en pijnboompitten

Boerenomelet
Geserveerd met landbrood

Dranken 
Inclusief gedurende 1 uur onbeperkt koffie, thee, 
melk, karnemelk  en jus d’orange

Vanaf 30 personen €	 19,50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch Mereveld
Ciabatta vitello tonato
Belegd met kalfsrosbief en tonijnspread

Clubsandwich
Met gegrilde kip en bacon

Pistolet gezond 
Met kaas

Asperge-preifrittata 
Met geroosterde tomaten

Smoothie
Gemaakt van seizoensfruit

Inclusief gedurende 1 uur onbeperkt koffie, thee, 
melk, karnemelk en jus d’orange

Vanaf 30 personen €	 21,50 
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Borrelgarnituren

Tafelgarnituren
Nachos €	 1,75
Geserveerd met guacemole 
en tomatensalsa

Banketbakkerszoutjes €	 1,95 
Met gebrande amandelen, cashewnoten 
en pinda’s  

Gezonde dip €	 3,25
Met groentes van het seizoen en 
dip van hummus 

Gezouten koekjes €	 2,95
Met olijven en oude kaas

Mediterraans €	 3,25 
Gezouten amandelen
Oude kaas
Gemarineerde olijven
Fuet 
Mini paprika gevuld met Griekse kaas

 
Koud borrelgarnituur
Vanaf de boerenplank
Biologische belegen & Reypenaer kaas
Gevulde eieren
Boeren leverworst 
Brabantse metworst 
Geserveerd met passende garnituren

Culinair
Hartige muffin met spinazie en geitenkaas
Brioche met gerookte zalm
Wrap gevuld met gerookte zalm
Canapé met gerookte ossenworst
Brioche gevuld met eendenlevermousse

Warm borrelgarnituur
Populair  
Kaastengels 
Borrelfrikandellen 
Biologische bitterballen 
Kipnuggets 
Vlammetjes 
Groenteloempia
Geserveerd met passende dipsauzen 

Deluxe
Tosti met gruyère, spek en kummel
Pasteitje
Yakitori met sesamsaus
Bitterbal met truffel, roerei en paddenstoelen
Bitterbal met cocoscurry, erwten en bieslook

Combinaties
 
Receptie
Waarbij 3 keer een bittergarnituur wordt geserveerd
Vanaf de boerenplank €	 3,45 
Vanaf de boerenplank en Populair €	 3,45 
Culinair en Deluxe €	 4,65  
 
Feestavond
Waarbij 5 keer een bittergarnituur wordt geserveerd
Vanaf de boerenplank €	 5,75 
Vanaf de boerenplank en Populair €	 5,75 
Culinair en Deluxe €	 7,65 
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Walking Dinner

Dinner 1
Landbrood met roomboter, kruidenboter en 
huisgemaakte tapenade

Carpaccio van runderhaas
Dun gesneden runderhaas met salade mesclun, 
truffelmayonaise, croutons, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas

Gamba’s
Gamba’s met zoetzuur en cremè van pompoen 

Tomatenbouillon
Met zacht gegaard rundvlees en basilicum

Vanaf buffet

Varkenshaas Granada
Gebakken, à la minute getrancheerde varkenshaas, 
geserveerd met romige saus, waarin o.a. verse 
paprika en champignons

Cassoulet van vis
Zachtgegaarde vis uit de oven met dillesaus en 
aardappelmousseline 

Glaasjes 
Hangop met rood fruit, mangoijs met slagroom, 
tiramisu met lange vingers

 €	 39,50 

Dinner 2
Landbrood met roomboter, kruidenboter en 
huisgemaakte tapenade

Glaasje met gegrilde gamba 
Wakamé salade, avocado en kreeftenschuim

Salade van gekonfijte eend 
Rode biet, paddenstoelen, mais

Scholfilet 
Met gegrilde groene asperge, bospeenlamel en 
tomatenvinaigrette

Bloemkoolcrèmesoep 
Met bloemkool couscous en broodcrouton

Gegrilde runderbiefstuk 
Met krokant gebakken polenta en béarnaisesaus

Glaasjes 
Hangop en rood fruit, mangoijs met slagroom, 
tiramisu met lange vingers

  €	 45,00

Tijdens het walking dinner worden verschillende kleine gerechten geserveerd die samen een 
compleet diner vormen. Uw gasten zijn niet aangewezen op één zitplaats en hebben alle tijd  
en gelegenheid voor informele contacten. Voor de samenstelling van het walking dinner zijn er 
verschillende mogelijkheden die wij graag met u bespreken. Hieronder ziet u een aantal suggesties.
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Menu’s

Menu 1 €
Tomatenbouillon
Met zacht gegaard rundvlees, tomaat en tuinkruiden

Varkenshaas
Met aardappelgratin, haricot verts en 
paddenstoelen-roomsaus

Diverse dessertglaasjes 
Mango ijs met slagroom en Hangop met rood fruit

 €	 34,00

Menu 2 €
Gerookte eendenborst
Met knolsoorten, bietenblad en crème van piccalilly 

Biefstuk van de schouderhaas
Met krokante polenta, twee kleuren bloemkool en 
bearnaisesaus

Eton Mess
Rood fruit, knapperige meringues en mascarpone

 €	 42,00  
 
 
Menu 3
Gerookte zalm 
Met aardappel-selderijsalade

Hoevekip
Als filet met gekonfijte aardappel, uiencompote, 
anijschampignon, krokante pancetta en een saus van 
gepofte wortel

Cheesecake
Met seizoensfruit

 €	 42,50 
 
 
 

Menu 4
Carpaccio
Van rund - met truffelmayonaise, pistache, 
Parmezaan, mizunasla en rucolacress

Gebakken kabeljauw
Met brandade, venkelsalade, Hollandse garnalen, 
kokkels en peterselie-beurre blanc

Chocolade
Op drie manieren bereid

 €	 43,00

Menu 5
Gegrilde gamba’s
Met broccolisalsa, zoetzure pompoen en 
kreeftenschuim

Gebraden kalfslende
Met zacht gegaarde kalfssucade, risotto, 
paddenstoelen, groene asperges en eigen jus

Sorbets met exotisch fruit
Quenelle van slagroom en gesuikerde stengel van 
bladerdeeg 

 €	 48,50

Ambachtelijk Brood
Bij de voorgerechten serveren wij ambachtelijk 
landbrood met room-, kruidenboter en tapenade

U kunt uw eigen menu samenstellen door gerechten uit onderstaande menu’s te combineren. 
Om de rust en kwaliteit van uw diner te waarborgen, is het wenselijk, dat er voor uw gezelschap 
wordt gekozen voor één menu. Andere mogelijkheden betreffende uw diner zijn uiteraard 
bespreekbaar.
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Menu’s

Vegetarisch
Carpaccio van biet
Gegarneerd met rucola, walnoten, 
zachte en belegen geitenkaas €	 9,50 

Of

Bloemkoolcrèmesoep
Met bloemkoolcouscous en  
broodcroutons €	 6,50

Spaghettini 
Met saus van courgette, aubergine, 
paprika, tomaat en Parmezaan lamellen €	 18,50

Of

Krokant gebakken polenta
Met gegrilde groenten en 
tomatenvinaigrette €	 18,50

Of

Risotto
Met portobello, Parmezaanse kaas,  
rucola en basilicumolie €	 18,50

Bijgerechten
Verse frieten €	 1,25 
Roseval aardappelen uit de oven €	 1,25
Gemengde salade met olijven, 
zongedroogde tomaten, Parmezaanse 
kaas en knoflookcroutons €	 1,25

Seizoensmenu’s
Elk seizoen kent zijn unieke producten. Het is een 
uitdaging voor onze chef om seizoensgerechten te 
maken.
Wij geven u graag informatie over onze 
seizoensmenu`s. 

Soepen
Mediterrane tomatensoep 
Op smaak gebracht met room en basilicum €	 5,75

Cappuccino van kalfsbouillon 
Met dragon, croutons en luchtige room €	 5,75
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Ontbijt

Ontbijt
Broodvariëteiten
Luxe witte en bruine broodjes, boerengrof,
maisbollen, croissants, krentenbollen, volkorenbrood, 
pistolets, beschuit en knäckebröd

Vleeswaren
Rosbief, fricandeau, cervelaat en boerenachterham

Kaas
Jong belegen kaas  

Garnituur
Tomaat en komkommer 

Jam
Abrikozen, aardbeien en kersen

Zuivel
Yoghurt met muesli en honing, kwark met fruitsalade

Warme ei gerechten
Roerei met bieslook

Gekookt ei

Dranken
Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange 
gedurende 1 uur

Vanaf 35 personen  €	 22,50
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Buffetten

Italiaans buffet

Koude gerechten

Vitello tonnato
Gepocheerde, dun gesneden kalfslende met
tonijnmayonaise en salade van groene kruiden

Insalata Caprese (v)
Salade van tomaten en mozzarella gekruid met
basilicum. Op smaak gebracht met balsamico-
dressing

Insalata di cetrioli (v)
Komkommersalade met peterseliedressing

Focaccia (v)
Met tomaten en olijfolie

Panini
Vers gebakken broodjes met roomboter en 
huisgemaakte tapenade

Warme gerechten

Orecchiette
Met zalm, garnalen en saffraan-roomsaus 

Arista di maiale alla fiorantina
Dungesneden varkenslende met rozemarijnjus

Bianchetti di zucchini e patate novella con erbe (v)
Nieuwe aardappelen met courgette en kruiden

Spaghettini (v)
Met saus van courgette, aubergine, 
paprika, tomaat en parmezaan lamellen

Vanaf 30 personen €	 €26,50

U kunt dit buffet uitbreiden met:

Gebraden kalfslende
Met zacht gegaard kalfsvlees, 
risotto, paddenstoelen, groene asperges 
en eigen jus €	 €6,95

Buffet Amelisweerd

Koude bijgerechten

Komkommer (v)
Met crème fraîche en dille

Gemengde salade (v)
Met kappertjes, croutons, pijnboompitten en dressing

Tomatensalade (v)
Met mozzarella en basilicum 

Juliënne van knolselderij (v)
Met walnoten in een romige mosterddressing

Kipsalade  
Waarin o.a. gember, kerry en cashewnoten

Vers gebakken stokbrood met gezouten boter 

Warme gerechten 

Kip van het spit
Gekruide kip, vers van de grill

Gebraden varkenslende
In gember, knoflook en salie gemarineerde 
lende

Langzaam gegaarde zalmfilet
Met dille

Vergeten groenten (v)
Zoals pastinaak, zoete aardappel en gele biet

Garnituren
Twee warme sauzen
Rozemarijn aardappelen (v)
Pommes frites

Vanaf 30 personen €	 €28,50 

Op de volgende pagina’s treft u een aantal van onze buffetten. Naast deze buffetten bieden 
wij diverse themabuffetten en seizoensgebonden buffetten. Heeft u specifieke wensen, dan 
kunnen deze uiteraard met u worden besproken.

(v) = vegetarisch gerecht
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Van de grill

Gegrilde Virginiaham
Geflambeerd met whiskey en iets bruine suiker

Vegetarische spies

Huisgemaakte runderhamburger

Kipsaté
Met pindasaus

Prime beef
Op Amerikaanse wijze gekruid

Papillot van zonnevis 
Met tomaten antiboise, een salsa van olijfolie met 
tomaten en kruiden

Deze gerechten worden in uw bijzijn gegrild 

Saladebuffet

Tomatensalade (v)
Met mozzarella en basilicum

Komkommersalade (v)
In dilledressing

Gemengde groene salade
Met kappertjes, spekjes, croutons,  
pijnboompitten en dressing

Aardappelsalade (v)
Met appel en dragon

Grillbuffet

Garnituur

Vers gebakken stokbrood
Met room- en kruidenboter

Koude sauzen
Sesamsaus en knoflooksaus 

Warme bijgerechten 

Couscous (v)
Met fijne groenten

Crispy frites

Groenteschotel (v)
Met o.a. maïs en kidneybonen

Vanaf 30 personen €	 €30,50 

U kunt dit buffet uitbreiden met: 

Gamba’s van de grill 
Gegrilde garnalen met o.a. peterselie, 
tomaat, paprika en iets knoflook €	 €3,75 

Buffetten

(v) = vegetarisch gerecht
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Buffetten

Koude gerechten 

Ardenner ham 
Met meloen

Rouleau van parelhoen
Geserveerd met appelchutney, gekruid met dragon

Carpaccio
Met gemengde slasoorten, basilicumdressing en 
pijnboompitten

Eieren (v)
Gevuld met kruidige mousse

Gerookte vissoorten
Zalm, forel en makreel

Salade van krieltjes 
Met spekjes, bieslook en crème fraîche

Kaassalade (v)
Met o.a. komkommer, tomaat en Utrechtse 
gedroogde kruidnagel worst

Vers van het land (v)
Tomatensalade, komkommersalade en groene salade

Vers gebakken stokbrood
Met tomatentapenade, kruiden- en roomboter

Boerenbuffet

Warme gerechten 

Kip
Met romige dragonsaus, paddenstoelen en 
haricots verts

Tournedos van de schouderhaas
In uw bijzijn gegrild en geserveerd met groene 
pepersaus

Beenham
Geserveerd met honing-mosterdsaus

Aardappelen (v)
Op boerenwijze bereid met o.a. melk, kaas en 
gepofte knoflook

Aardse groenten (v)
Met o.a. kikkererwten, selderij en geroosterde 
pistachenoten

Vanaf 30 personen €	 €32,50 

(v) = vegetarisch gerecht
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Buffetten

Koude gerechten

Vers gebakken biologische broodsoorten
Geserveerd met gezouten roomboter en kruidenboter 

Vers van het land (v)
Tomatensalade, komkommersalade en groene salade 

Noten
Pijnboompitten, pistache, pompoenpitten, 
zonnebloempitten

Boeren aardappelsalade (v)
Met augurk, peterselie, kappertjes en mosterd

Kaassalade (v) 
Met o.a. komkommer, tomaat en Utrechtse 
gedroogde kruidnagel worst

Carpaccio
van runderhaas met salade en Parmezaanse kaas

Gerookte vissoorten 
Zalm en forel 

Utrechtse vleeswaren 
Diverse worstsoorten, rollade en rauwe ham

Streekbuffet

Warm buffet

Kabeljauw 
Met romige mosterdsaus, bospeen en zeekraal 

Sukade van het Maas-, Rijn- en IJssel rund
Zacht gegaard rundvlees met jus

Kriel in schil (v) 
Gestoofd in boter, peterselie en knoflook

Gebraden Barnevelder hoen
Met garnituur met zoete aardappel ui en spek

Geroosterde vergeten groenten uit de oven (v)
Met dragon en geschaafde oude kaas

Vanaf 30 personen €	 €35,50

(v) = vegetarisch gerecht
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(v) = vegetarisch gerecht

Buffetten

Warme gerechten 

Nasi putih (v)
Gekookte witte rijst 

Nasi goreng 
Gebakken rijst met garnituur 

Daging Rendang 
Gestoofd rundvlees in pittige kokossaus 

Ajam besengek 
Kip in een milde kruidige saus 

Babi ketjap 
Varkensvlees in ketjapsaus

Sambal goreng telor (v)
Eieren in een pikante saus 

Gado gado (v)
Groenteschotel met pindasaus en stukjes kroepoek 
 

Garnituren 

Seroendeng (v)
Geroosterde kokos met pinda’s 

Atjar tjampur (v)
Zoetzure kool 

Atjar ketimun (v)
Gemarineerde komkommer 

Sambal badjak (v)
Gebakken sambal 

Krupuk udang 
Kroepoek van garnalen 

Vanaf 25 personen €	€23,50 pp

Indonesisch buffet 

Het Indonesisch buffet is uit te breiden naar het 
Indonesisch buffet Rames.
Vanaf 50 personen €	31,50 per persoon.
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Desserts

Dessertbuffet 
Vanille-roomijs
Geserveerd met warme chocoladesaus

Mango-ijs 
Met slagroom en gesuikerde stengel van bladerdeeg

Yoghurtijs 
Met kersen

Fruitsalade
Diverse soorten vers fruit

Vers gebakken wafels
Met warme kersen

Tiramisu 
Geserveerd in glaasje met lange vingers

Vanaf 25 personen €	 9,50 
 

U kunt dit buffet uitbreiden met:

Bombe Chocolade Bavarois €	 2,85

Grand Dessertbuffet 
Vanaf 25 personen €	 16,50 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diverse Dessertglaasjes 
Hangop en rood fruit

Mangoijs met slagroom

Tiramisu met lange vingers
  €	 8,00

Kaasplateau 
Vanaf 25 personen €	 12,50 
 
 

IJscokar 
Geserveerd met schepijs van de boerderij 

Vanaf 30 personen €	 4,50  
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Algemene informatie

Entertainment
Onze reserveringsafdeling heeft een uitgebreid bestand 
aan bands, pianisten, theateracts, etc. Wij geven u graag 
advies!

Supersnel internet
In al onze zalen beschikt u over supersnel 500 Mbps 
internet.

Openbaar vervoer
Mereveld is bereikbaar met het openbaar vervoer 
via station Utrecht-Lunetten. Vanaf dit station ligt de 
boerderij op een loopafstand van ca. 900 meter. Vervoer 
naar Mereveld kan eventueel worden verzorgd. Voor 
reisadvies en de trein- en bustijden verwijzen wij u 
graag naar www.9292ov.nl.

Parkeerfaciliteiten
Mereveld beschikt over uitgebreide parkeer gelegen-
heid. Uw gasten kunnen hier gratis gebruik van maken.

Muziek
In alle zalen is achtergrondmuziek aanwezig. Het 
volume kan per zaal (in de zaal) worden ingeregeld.
Tevens kunt u in de zaal een i-Pod / MP3-speler 
aansluiten.

Kleedruimtes
Mereveld beschikt over diverse kleedruimtes voor uw 
gasten en artiesten. Prijzen op aanvraag.

Hotelaccommodatie
Onze reserveringsafdeling geeft u graag alle informatie 
over hotelaccommodatie in de omgeving van Mereveld.

Catering
Het verzorgen van eigen catering is bij Mereveld niet 
mogelijk.

Prijzen
Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn onder 
voorbehoud. U bent de prijzen verschuldigd die 
gelden op het moment dat de horecadiensten worden 
verleend. Alle prijzen zijn inclusief BTW en bediening, 
tenzij anders aangegeven.

Reserveren
Bij reservering van zaalruimte sturen wij u een digitale 
bevestiging met een kopie. Wij vragen u de gegevens 
te controleren en de kopie van de bevestiging bij 
akkoordbevinding binnen 7 dagen ondertekend te 
retourneren.

Facturering
6 weken voor de gereserveerde datum vervalt 75% 
van de te verwachten omzet. Hiervoor sturen wij u een 
verzoek tot het doen van een aanbetaling. Na afloop 
van het evenement sturen wij u een eindfactuur met 
een betalingstermijn van 8 dagen.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Mereveld hanteert Uniforme Voorwaarden Horeca. 
Hierin zijn tevens onze annuleringsvoorwaarden opge-
nomen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing 
op wijzigingen in aantallen personen en/of geboekte 
catering. Op verzoek sturen wij de Uniforme Voor-
waarden Horeca toe.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op iedere andere wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het mana-
ge ment van Mereveld. 

Aandachtspunten 



29

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is 
een actueel onderwerp. Het sluit goed aan bij de waarde 
die wij toch al hechten aan onze kwaliteit van werken. 
Juist daarom én omdat wij het belangrijk vinden om 
verder te kijken dan alleen de nabije toekomst, hebben 
wij ons hard gemaakt voor het Green Key certificaat.

Green Key is een bekend internationaal keurmerk 
voor duurzame bedrijven in de markt van vergader- en 
congreslocaties. Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij 
er alles aan doen om de druk van onze onderneming 
op natuur en milieu te minimaliseren. Daarmee gaan 
we net een stap verder dan de normale wet- en 
regelgeving vereist. Het certificaat kent drie niveaus: 
brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen 
een congrescentrum heeft ingevoerd, hoe hoger 
het ‘milieuvriendelijke’ niveau. Wij kunnen met trots 
melden dat wij in het bezit zijn van het goud certificaat.

Wat kunt u van ons verwachten? Zonder in te leveren 
op comfort gaan wij zuinig om met water- en energie-
verbruik. Daarbij is er grote zorg voor afvalverwerking 
om niet alleen het afval te beperken, maar ook zoveel 
mogelijk te recyclen. Er wordt rekening gehouden met 
klimaatbeheersing, gebruik gemaakt van warmteterug-
winning en extra zuinige apparatuur in de keuken ge-
bruikt. Tijdens uw bezoek zult u wellicht gebruik maken 
van de waterbesparende kranen in ons gebouw, zon-
der dat u daar als  bezoeker iets van merkt. Daarnaast 
is er gewerkt met sensoren om onnodige verlichting te 
voorkomen. En om de lokale economie te stimuleren, 
serveren wij biologische- en erkende streekproducten. 

Een verblijf in Mereveld bevordert niet alleen uw 
comfort gevoel, maar ook de status van natuur en 
milieu.

Geniet van ambiance in een duurzame omgeving
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Unieke 
locatie voor 
elk evenement

www.mereveld.nl
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