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Op deze vergaderlocatie in hartje Nederland komen start-ups, scale-ups,
corporates en investeerders samen. Hier staan verbinding, beleving en impactvol
ondernemen centraal. Wij bieden circulaire koplopers een podium en werken
met partners samen aan een living showroom, vol verhalen en voorbeelden van
de circulaire economie. 

ONZE LOCATIE

5 UNIEKE RUIMTES voor vergaderingen,
brainstormsessies, events, borrels & diners.
Met heerlijke buitenruimte, terrassen en tuin.
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GARAGEGARAGE Inspirerende vergaderruimte
Openslaande deuren naar terras
Boardroom opstelling
10 – 12 personen
Beamer, scherm, flipover

3 aaneengesloten lichte ruimtes 
Open haard
Boardroom of lounge opstelling
8 - 10 personen
TV-scherm, conferentieset, flipover

2 aaneengesloten ruimtes 
Inclusief keuken
Ruimte creativiteit en teambuilding
6 – 8 personen
Whiteboard, flipover

Grote open ruimte en veel daglicht
Inclusief keuken
Boardroom opstelling
12 personen
Beamer, flipover 

Grote ruimte met glazen pui
Veel daglicht en zicht op de tuin
Inclusief bar en bartafel
70m²
20 – 35 personen
Flipover 
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Een verblijf bij ons in Maartensdijk maken we tot een beleving met één grote glimlach.
Wij doen vanuit gastvrijheid, inspiratie en plezier er alles aan om van jouw verblijf een
onvergetelijk moment te maken. Op deze prachtige locatie staat alles klaar voor een
totaal ontzorgde ontmoeting met je team en jouw gasten. Je kunt makkelijk parkeren,
drinkt de lekkerste koffie en thee en uiteraard hebben we snelle wifi. Ook kun je gebruik
maken van de verschillende terrassen en prachtige tuin. 

We helpen graag mee om jouw verblijf tot een succes te maken. Met onze
samenwerkingspartners bieden we inspiratie en denken we graag mee over hoe we jouw
creatieve of strategische sessie inhoudelijk kunnen versterken.

Totaal verzorgd en duurzaam vergaderen

Liefde gaat door de maag, dus we
kunnen alles voor je verzorgen,
van lunch tot diner en van koffie
tot borrel.

In alle ruimtes heb je
beschikking tot een snelle Wifi-
verbinding.

Op locatie zijn whiteboards,
beamers en goede schermen
aanwezig om van jullie
bijeenkomst een succes te
maken.

Er is gratis parkeergelegenheid en
de locatie is met openbaar
vervoer goed te bereiken.

We werken met duurzame
partners, zo draag je met jouw
verblijf positief bij. 

Word onderdeel van een groter
netwerk en sluit gedurende
het jaar aan bij bijeenkomsten
met gelijkgestemden voor
beleving en inspiratie.
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Geniet  van  je  verbl i j f  samen met  onze  partners
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