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Welkom in Hotel & Restaurant De Arendshoeve, 

 
Bent u op zoek naar een rustgevende locatie voor een vergadering, zakelijke bijeenkomst, 
seminar of training? Bij viersterrenhotel De Arendshoeve kunt u inspirerend vergaderen met 
de juiste faciliteiten. We zetten voor u graag de deuren open van onze professioneel 
ingerichte locatie. 
 
Vergaderen midden in de polder 
De Arendshoeve staat midden in de Krimpenerwaard, op een steenworp afstand van de 
Randstad. Hier, in een oase van rust, kunt u loskomen van de waan van de dag. Daarmee 
bieden we u een ideale setting voor bijzondere, zakelijke bijeenkomsten. Van grote 
evenementen tot besloten vergaderingen, van standaard tot geheel op maat: we verzorgen uw 
bijeenkomst tot in detail. 
 
Inspannen en ontspannen 
Met welk vraagstuk u ook aan de vergadertafel zit, u werkt effectief toe naar een oplossing als 
u zich kunt inspannen én ontspannen. Bij De Arendshoeve verzorgen we lichaam en geest. 
Bijvoorbeeld door een heerlijke uitgebalanceerde lunch of diner in onze brasserie. Daarnaast 
kunt u energie opdoen in ons spa- en wellnesscenter of tot rust komen tijdens een 
overnachting in één van onze royale kamers en suites. En profiteer van de polder rond De 
Arendshoeve. We bieden u als zakelijke bezoeker verschillende buitenactiviteiten. 
 
Smaakvol zakendoen in de Krimpenerwaard 
Voor kleine en grote gezelschappen, van kortdurende tot meerdaagse programma’s: we 
hebben uiteenlopende arrangementen om van uw zakelijke bijeenkomst in de polder een 
succes te maken. Allemaal even smaakvol, professioneel en inspirerend. We zijn u dan ook 
graag van dienst.  
 
KW Horeca 
Hotel & Restaurant De Arendshoeve is de laatste aanwinst van KW Horeca. En hier zijn we 
trots op. KW Horeca is in 1994 gestart met Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk. 
Partycentrum Amicitia is in de loop der jaren uitgebreid met streekrestaurant ‘Huisje van de 
Zeeuw’ en in 2012 met pannenkoekenrestaurant ‘Onder de Molen’ in Bergambacht.  
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Graag geven wij u met behulp van deze informatiemap alvast een idee van de mogelijkheden 
binnen ons bedrijf. We hebben alles zoveel mogelijk voor u beschreven en het overzichtelijk 
weergegeven, zodat u een keuze kunt maken uit ons uitgebreide assortiment. Uiteraard is elke 
bijeenkomst uniek en zullen wij ook voor u een arrangement maken op basis van uw unieke 
wensen. Ons enthousiaste team staat voor u klaar om een voorstel op maat te maken. Wij 
nodigen u graag uit om uw wensen tijdens een persoonlijk gesprek kenbaar te maken. 
 
Tot ziens in De Arendshoeve! 
 
Team Arendshoeve 
 

         
   
 
 
Neemt u voor een uitgebreide toelichting en/of reservering contact met ons op via de mail: 
info@arendshoeve.nl of telefonisch via: 0182-303100 
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Onze zalen 
 
Van functioneel en sfeervol tot modern en praktisch; 
in De Arendshoeve vergadert u in de stijl die bij u 
past. We organiseren bijeenkomsten voor grote 
groepen tot besloten gezelschappen.  
 
De Serre: open en licht 
Een grote ronde zaal, zoals u deze nergens vindt. U 
kijkt volledig vrij het groene landschap in en toch zit u 
er warm en besloten bij. Er is in de serre ruimte tot 
wel 150 personen.  

 
De Reunion: modern en stijlvol 
Op zoek naar een ruimte voor een 
vergadering, private dining of een 
borrel met een klein gezelschap?  Kies 
voor onze kleine zaal; De Reunion. 
 

 
 
De Beaumonde: ruim en sfeervol 
Onze grote, multifunctionele zaal is licht en ruim 
opgezet. U kunt hier terecht voor vergaderingen en 
bijeenkomsten tot 120 personen. De Beaumonde is 
ook uiterst geschikt voor grote diners of bijvoorbeeld 
een personeelsfeest. 
 

 
Het restaurant: open en warm 
In ons restaurant geniet u van een 
compleet verzorgde lunch, borrel of 
culinair diner. Aan ons restaurant ligt 
een heerlijk ruim terras. Vanuit het 
restaurant, waar in de wintermaanden 
2 openhaarden branden, heeft u een 
prachtig uitzicht op korenmolen ‘Den 
Arend’.  
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De Serre  De Beaumonde De Reunion 
 
Bruto oppervlakte m2.   200    150    60  
Zaalhoogte m.    7    5    2,5  
Nuttige lengte    14,2    15,7    10,4 
Nuttige breedte   8,6    8,55    6,14 
Capaciteit theater   130    130    40 
Capaciteit U-vorm   40    40    24 
Capaciteit school   64    64    32 
Rolstoel toegankelijk   Ja    Ja    Ja 
Daglicht    Ja    Ja    Ja 
Vensters te openen   Ja    Ja    Ja 
Verduisterbaar   Ja    Ja    Ja 
Koeling    Nee    Ja    Ja 
Klimaat zelf te regelen   Ja   Ja    Ja 
Wifi     Ja    Ja    Ja 
Vast scherm of wand   Nee    Ja    Nee 
Vaste beamer / LCD TV  Nee    Ja    Nee 
Vaste geluidsinstallatie  Ja    Ja    Ja 
Vaste stoelen    Nee    Nee    Nee 
 

 
Tarieven 
 
Wilt u een extra zaal bij uw vergaderarrangement in uw vergaderzaal? Dat kan! Voor één of 
meerdere dagdelen zijn de prijzen  
Zaal   1 dagdeel   2 dagdelen   3 dagdelen 
De Serre  € 150,00   € 280,00   € 420,00 

De Beaumonde € 130,00   € 240,00   € 350,00 

De Réunion  €   60,00   € 115,00   € 160,00 

 
Het ochtend dagdeel loopt van 08.00 - 12.00 uur  
Het middag dagdeel loopt van 13.00 - 17.00 uur  
Het avond dagdeel loopt van 18.00 - 22.00 uur 
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Zaalopstellingen 
 
Hieronder vindt u de maximale capaciteit per zaal. Neem contact met ons op als u hiervan wilt 
afwijken. Wij adviseren u graag over de bijpassende opstelling. 
 

 
 
Zaalcapaciteit De Serre 

School 70 

Theater 130 

U-vorm 40 

Diner 100 

Carré 60 

Cabaret 60 

Receptie 140 

 
Zaalcapaciteit De Beaumonde 

School 70 

Theater 130 

U-vorm 40 

Diner 90 

Carré 40 

Cabaret 60 

Receptie 110 

 
Zaalcapaciteit De Reunion 

School 24 

Theater 40 

U-vorm 18 

Diner 30 

Carré 16 

Cabaret 29 

Receptie 40 
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Vergaderarrangementen 
 

Voor uw gemak hebben wij ons standaard vergaderarrangement samengesteld met daarbij de 
eventuele extra’s op onze andere arrangementen. 
 
De arrangementen zijn vanaf 8 personen inclusief zaalhuur. Wanneer u met minder dan 8 
personen vergadert betaalt u een toegevoegde zaalhuur.  
 
Naast deze uitgebreide arrangementen kunnen we u uiteraard andere varianten aanbieden, 
aangepast aan uw specifieke wensen.  
 
De prijzen zijn inclusief btw en kunnen variëren. Vraag uw offerte aan om te zien wat wij u 
kunnen bieden op de dag van uw aanvraag. 
 
Standaard cateringarrangement       

• Gebruik van multifunctionele afgesloten zaal met daglicht in gewenste opstelling  

• Gratis draadloos internet  

• Flipover met stiften en papier  

• Gebruik van beamer en scherm of verplaatsbaar LCD scherm 

• Onbeperkt koffie & thee in de koffieruimte 
• In de ochtendpauze een zoete lekkernij en/of in de middagpauze een warme snack of  
              de gezonde smoothie 

• IJswater, chocolade, meetingmints en evt. koekjes in de vergaderzaal 

• Vers handfruit in de koffieruimte 
 
4-uurs cateringarrangement       € 33,50 p.p. 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

• Eenmaal luxe broodjeslunch met melk, mineraalwater en jus d’orange 
• Culinair 3-gangen keuzediner volgens de laatste inspiraties van de chef  
 
4-uurs cateringarrangement inclusief lunch     € 51,50 p.p. 

 
4-uurs cateringarrangement inclusief diner     € 67,50 p.p. 
 
8-uurs cateringarrangement incl. lunch en extra snack    € 62,50 p.p. 
 
8-uurs cateringarrangement incl. diner      € 74,50 p.p. 
 
8-uurs cateringarrangement inclusief lunch en diner (v.a. 12.00 uur)  € 92,50 p.p. 
 
12-uurs cateringarrangement incl. lunch en diner (v.a. 8.00 uur)  € 102,50 p.p. 
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24-uurs vergaderarrangement (1 dag + overnachting)     € 203,50 p.p. 

• Extra: Eenmaal luxe broodjeslunch met melk, mineraalwater en jus d’orange  

• Extra: In de middagpauze een warme snack of gezonde smoothie 

• Extra: Culinair 3-gangen keuzediner volgens de laatste inspiraties van de chef 

• Extra: Overnachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet 
 
 
32-uurs vergaderarrangement (2 volledige dagen + overnachting)   € 264,50 p.p. 

• Extra: Tweemaal luxe broodjeslunch met melk, mineraalwater en jus d’orange 

• Extra: Tweemaal in de middagpauze een warme snack of gezonde smoothie 

• Extra: Een tweede zoete lekkernij in de ochtendpauze 

• Extra: Culinair 3-gangen keuzediner volgens de laatste inspiraties van de chef 

• Extra: Overnachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet 
 
 
Drankjes tijdens borrel en diner zijn op basis van nacalculatie. 
Toeristenbelasting staat los van al onze arrangementen. 
 
 
Extra’s & alternatieven 
o Receptie gebak        +/+ € 3,00 
o Gesorteerd gebak        +/+ € 4,25 
o Etagères met zalige zoetigheden      +/+ € 4,50 
o Logo of tekst op gebak       +/+ € 1,00 
o Toast Prosecco        +/+ € 5,75 
o Toast Champagne        +/+ € 10,50 
o Borrelgarnituur        +/+ € 1,50 
o Luxe koud bittergarnituur, per stuk      +/+ € 1,25 
o Warm bittergarnituur, per stuk      +/+ € 1,00 
o Luxe amuse, per stuk       +/+ € 2,50 
o Lunchpakket        +/+ € 9,50 
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Recepties  
Hier presenteren wij ons standaard receptie arrangement met daaronder de duur van de 
recepties en haar prijzen. Eventuele extra’s of alternatieven, waarmee je de receptie compleet 
eigen kan maken, staan er onder vermeld. 
 
Standaard receptie arrangement       

• Gebruik van multifunctionele afgesloten zaal met daglicht  

• Gebruik van beamer en scherm of verplaatsbaar LCD scherm 

• Gebruik van de zaal haar geluidsinstallatie en microfoon 

• Ontvangst met koffie/thee of een drankje 

• Luxe zoutjes, verse notenmix en gemarineerde olijven op tafel 

• Twee luxe koud bittergarnituur 
• Onbeperkt drankjes uit het binnenlands assortiment; warme dranken, huiswijn, huisbier, 

frisdranken & binnenlands gedistilleerde dranken 
 
De arrangementen zijn vanaf 25 personen te boeken inclusief zaalhuur. Wanneer u met minder 
dan 25 personen komt, betaalt u een toegevoegde zaalhuur.  
 
Onderstaande prijzen zijn per persoon, inclusief btw en kunnen variëren. Vraag uw offerte aan 
om te zien wat wij u kunnen bieden op de dag van uw aanvraag. 

 
Receptie arrangement 1,5 uur       € 19,50 
 
Receptie arrangement 2-uur       € 22,50 
 
Receptie arrangement 2,5-uur       € 25,50 
 
Receptie arrangement 3-uur       € 27,50 
 
Extra’s & alternatieven 
o Receptie gebak        +/+ € 3,00 
o Gesorteerd gebak        +/+ € 4,25 
o Etagères met zalige zoetigheden      +/+ € 4,50 
o Logo of tekst op gebak       +/+ € 1,00 
o Taarten- of vlaaienbuffet       +/+ € 4,50 
o Toast Prosecco        +/+ € 5,75 
o Toast Champagne        +/+ € 10,50 
o Luxe koud bittergarnituur, per stuk      +/+ € 1,25 
o Warm bittergarnituur, per stuk      +/+ € 1,00 
o Luxe amuse, per stuk       +/+ € 2,50 
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Overnachten, eten en ontspannen 
Kamers en suites * 
Blijven slapen na uw vergadering of diner? Natuurlijk kan dat! Bij De Arendshoeve geniet u van  
ouderwets goede service, zoals u van een sterrenhotel mag verwachten. We hebben 34 royale  
kamers, elk voorzien van een luxe badkamer met douche en toilet. De stijlvol ingerichte 
kamers zijn standaard voorzien van een luxe één- of tweepersoonsbed, comfortabel zitje, 
bureau, kluisje, telefoon en flatscreen televisie. 
 
Kijk voor een beschrijving van de kamers op www.arendshoeve.nl 
* U kunt inchecken vanaf 15.00 uur en uitchecken tot 11.00 uur. 
 
Restaurant De Arendshoeve 
De Arendshoeve biedt u volop de ruimte om van uw evenement een culinair feest te maken.  
Naast het sfeervolle à la carte restaurant kunt u ook genieten van private dining in één van 
onze zalen. Vergeet bij mooi weer ons ruime terras ook niet! 
 
Open haard 
In het restaurant kunt u heerlijk ontspannen bij de open haard. Neem samen met een collega 
of zakenrelatie plaats in de comfortabele fauteuils voor een goed gesprek. Wij serveren er 
graag een goed glas wijn bij. 
 
Spa- en wellnesscenter 
Kom tot rust in de sauna, neem een duik in het verwarmde binnenzwembad of ontspan 
heerlijk in de jacuzzi of onder de zonnebank. In het wellnesscenter van De Arendshoeve vindt u 
een compleet aanbod van spa-wellnessvoorzieningen. Ook kunt u hier actief aan uw conditie 
werken in onze fitnessruimte. 
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Activiteitenprogramma 
Eenheid van lichaam en geest is essentieel. Fysieke ontspanning na mentale inspanning 
bevelen we dan ook van harte aan. Even de benen strekken na een intensieve meeting of in 
de pauze van een lange vergadersessie? Bij De Arendshoeve zorgen we ervoor dat u er weer 
snel tegenaan kunt. We bieden u graag de recreatieve mogelijkheden van onze prachtige 
polderomgeving. 
 
Met diverse samenwerkingspartners kunnen wij zorgen voor een gevarieerd programma in 
activiteiten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

• Inspirerende, spannende en uitdagende programma’s in de stad 

• Schapen Drijven, honden spiegelen, paarden mennen of een roofvogelshow 

• Teambuilding activiteiten gericht op samenwerking, creativiteit en improvisatie 

• Kookworkshops, Ti Chi, percussie, boogschieten en schermen 
 
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op, ook voor een vrijblijvende offerte. 
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Personeelsfeesten 
Bent u van plan om binnenkort een personeelsfeest te organiseren? Dan kan daar nogal wat 
werk bij komen kijken. U wilt uiteraard goed voor de dag komen met een originele inslag. Het 
feest is eigenlijk pas echt geslaagd als er maanden na afloop nog steeds over wordt gepraat bij 
de koffieautomaat. We nemen u, met behulp van ons partnernetwerk, graag zoveel mogelijk 
werk uit handen. Een personeelsfeest kan namelijk alle kanten op.  
 
Er zijn bij ons voldoende mogelijkheden om een geslaagd personeelsfeest op te zetten. Wat te 
denken van bijvoorbeeld een volledig verzorgde avond waarin muziek en veel entertainment 
centraal staan? Het is in ieder geval zeker dat je dichter bij je collega’s gaat komen en ze op 
een andere manier gaat leren kennen. Want wat weet je nu eigenlijk van je collega’s? Wellicht 
wat over de thuis situatie en hobby’s. Maar weet je alle zwakke en sterke eigenschappen die 
hij of zij heeft? Strijd samen in een team zij aan zij tijdens een spannende quiz en leer zo je 
collega beter kennen om zo wellicht deze opgedane kennis in de dagelijkse werkzaamheden 
toe te passen en te weten waar jullie elkaar in kunnen versterken. Twee vliegen in één klap 
toch?  
 

Happen & Stappen 
Overdag een bezoek aan een kaasboerderij, een tocht door de prachtige natuur met een pipo 
wagen of een bezoek aan de eendenkooi. En vervolgens genieten van een heerlijk buffet, 3-
gangen diner of Walking dinner. Vanaf € 55,00 per persoon inclusief drankjes. 

 
Themafeesten 
Bent u op zoek naar een personeelsfeest met een thema? Dan kunnen we u vast verder 
helpen. We werken namelijk samen met zowel themafeest locaties als evenementenbureaus, 
waardoor we in staat zijn om voor elke prijsklasse een passend themafeest aan te bieden. De 
themafeesten (inclusief diner, drankjes, aankleding, entertainment, muziek etc.) zijn 
verkrijgbaar tussen de €60,00 en de €120,00 p.p. Het minimale aantal personen varieert ook, 
van 25 tot 80 personen (geen maximum). Van jaren 70/80 tot Discofeest, van Hollandse avond 
tot Apres-ski, van gemaskerd gala bal tot een Magic cabaret.   
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Tot ziens in De 
Arendshoeve! 
 
 
Hotel & Restaurant De Arendshoeve, 
Molenlaan 14, 2861 LB Bergambacht           
T: 0182 30300 M: info@arendshoeve.nl 
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