
Stichting Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe

Vergaderarrangementen

In het Park Paviljoen kunt u effectief en energiek vergaderen. De inspirerende 
omgeving van Het Nationale Park De Hoge Veluwe werkt verfrissend voor de 
geest en zorgt voor nieuwe inzichten. Een unieke locatie, midden in het bos, 
met schitterende bezienswaardigheden op loop- en fietsafstand. Dat alles 
op slechts ‘n klein uurtje rijden van de Randstad. We beschikken over ruime 
gratis laadfaciliteiten voor elektrische auto’s. U verlaat het Park groen en 
weer opgeladen!

voor nog meer informatie

hogeveluwe.nl



Exclusief lunch Inclusief lunch
• Entree-, parkeerkosten en gebruik van gratis Witte Fiets
• Ontvangst met koffie, cappuccino, thee & lekkernijen
• Beamer, projectiescherm of beeldscherm
• WiFi, 1 draadloze microfoon
• Trainerstoolkit in de vergaderzaal
• Papier, pen en naamkaart
• Onbeperkt koffie, cappuccino of thee
• Bronwater (bruisend en naturel) & pepermunt

€ 25,23 p.p.

• Entree-, parkeerkosten en gebruik van gratis Witte Fiets
• Ontvangst met koffie, cappuccino, thee & lekkernijen
• Beamer, projectiescherm of beeldscherm
• WiFi, 1 draadloze microfoon
• Trainerstoolkit in de vergaderzaal
• Papier, pen en naamkaart
• Onbeperkt koffie, cappuccino of thee
• Bronwater (bruisend en naturel) & pepermunt
• Lunch

€ 41,33 p.p.

4 uurs vergaderarrangement* 

* Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief zaalhuur. Zaalhuur op aanvraag. Prijzen gelden per persoon.

Wilt u na een dag intensief vergaderen nog even tot rust komen of gezellig 
napraten en genieten van een hapje of drankje? Kies dan voor uitbreiding met 
een borrel- en/of dinerarrangement uit onze cateringbrochure.



Exclusief lunch Inclusief lunch
• Entree-, parkeerkosten en gebruik van gratis Witte Fiets
• Ontvangst met koffie, cappuccino, thee & lekkernijen
• Beamer, projectiescherm of beeldscherm
• WiFi, 1 draadloze microfoon
• Trainerstoolkit in de vergaderzaal
• Papier, pen en naamkaart
• Onbeperkt koffie, cappuccino of thee
• Bronwater (bruisend en naturel) & pepermunt

€ 34,41 p.p.

• Entree-, parkeerkosten en gebruik van gratis Witte Fiets
• Ontvangst met koffie, cappuccino, thee & lekkernijen
• Beamer, projectiescherm of beeldscherm
• WiFi, 1 draadloze microfoon
• Trainerstoolkit in de vergaderzaal
• Papier, pen en naamkaart
• Onbeperkt koffie, cappuccino of thee
• Bronwater (bruisend en naturel) & pepermunt
• Lunch

€ 50,51  p.p.

8 uurs vergaderarrangement* 

* Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief zaalhuur. Zaalhuur op aanvraag. Prijzen gelden per persoon.

Wilt u na een dag intensief vergaderen nog even tot rust komen of gezellig 
napraten en genieten van een hapje of drankje? Kies dan voor uitbreiding met 
een borrel- en/of dinerarrangement uit onze cateringbrochure.



Hartige breaks* Zoete breaks*

Lekker in het Park

Rauwkost met dip € 3,21

Mini broodje hamburger € 4,13
met tomaat, augurk en Hoge Veluwe 
hamburgersaus 

Pasteitje met wildstoof uit eigen Park  € 3,21

Saucijzen- of kaasbroodje € 2,98

Seizoenssoepje € 2,75
geserveerd in een cappuccinokopje  

Risotto van parelgort  € 5,05
met oude kaas en groene kruiden  

Bao bun € 4,13
met hoisinsaus, kimchi en hachée van wild 
of pulled pork 

Crostini van bospaddenstoelen  € 3,67
met gorgonzola, rucola en aceto 

Chocolate cookie € 1,83

Handfruit, per stuk € 1,38

Diverse luxe muffins € 2,39

Krentenwegge € 1,61
met roomboter en suiker

Smoothie  € 3,21

Yoghurt € 4,13
met vers fruit, walnoten en honing

Maak uw bijeenkomst compleet met de onderstaande uitbreidingen 
tijdens uw pauze(s) en/of lunch.

* Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief zaalhuur. Zaalhuur op aanvraag. Prijzen gelden per persoon.



Ook vaak door onze gasten besteld

Plattegrond Waterfles
Herbruikbare full colour wandel-, fiets- en autokaart  
met 9 gedetailleerde routes

€ 1,65 p.p.

Herbruikbare Hoge Veluwe waterfles voor gratis hervullen 
van plat en bruisend bronwater gedurende de gehele 
arrangementsduur

€ 4,95 p.p.

Of wilt u uw gasten iets meegeven 
voor de terugweg in de auto?*

To Go/filepakket 
bestaande uit een flesje water, candybar  
en een stuk fruit

€ 5,05 p.p.

* Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief zaalhuur. Zaalhuur op aanvraag. Prijzen gelden per persoon.



De vergaderarrangementen kunnen in overleg geboekt worden 
voor een dagdeel of een volledige dag. Prijzen voor zaalhuur zijn op 
aanvraag beschikbaar. 

Uw lunch bestaat uit:
• Soep bereid met dagverse en seizoensgebonden ingrediënten (vegetarisch) 
• Luxe belegde broodjes (2 p.p.)
• Boerenyoghurt met fruit, noten en zaden 
• Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

Voorwaarden vergaderarrangementen 
• Vergaderarrangementen zijn geldig vanaf 10 personen en geldend voor de 

gehele groep. 
• Zaal naar rato aantal personen, collectieve verrekening door de opdrachtgever, 

wijzigingen kunnen de arrangementsprijzen verhogen. 
• Op de vergaderarrangementen kan geen splitsing van de afzonderlijke 

onderdelen plaatsvinden. 
• Deelnemers die geen gebruik wensen te maken van één of meerdere 

onderdelen van het vergaderarrangement kunnen geen aanspraak maken op 
een reductie van de overeengekomen prijs. 

• Lunch- en dinerruimtes kunnen gedeeld worden met andere groepen, tenzij 
anders vermeld. 

• Genoemde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud, tussentijdse 
verhogingen zullen worden doorberekend.

• Men kan een borrel of diner uit de cateringbrochure kiezen, indien voldaan 
wordt aan het bijbehorende minimum aantal personen.

Voorwaarden

Het Reglement Park (algemene voorwaarden) is van toepassing. Hierin vindt u tevens de annuleringsvoorwaarden.

voor nog meer informatie

hogeveluwe.nl


