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Wie het terrein van dit prachtige cultu-
rele erfgoed betreedt, stapt een andere 
wereld binnen. Fort Werk IV werd ge-
bouwd in 1868, als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een muur 
met schietgaten, kazematten,  een oude 
artil lerie loods en een poterne, een lange 
ondergrondse gang.

25.000 M2 AAN GROEN 

Fier Bussum is een locatie met 25.000 m2 
aan groen rondom een indrukwekkend 
fort. Dit rijksmonument is kandidaat voor 
de UNESCO Werelderfgoed lijst. Het 
prachtige culturele erfgoed wordt in stand 
gehouden door stichting Fort Werk IV.  De 
huurinkomsten uit de exploitatie van Fier 
zijn de enige vorm van inkomsten voor 
deze stichting die de gebouwen en de 
terreinen in beheer heeft. Zo draagt u met 
uw boeking een steentje bij aan een uniek 
cultureel erfgoed.

EXCLUSIEF VOOR JOUW 
GEZELSCHAP 

Ben je op zoek naar een unieke  
locatie voor een zakelijke bijeenkomst? In 
onze multifunctionele buitenlocatie is van 
alles mogelijk voor gave zakelijke events. 
Denk aan een walking BBQ, auto lancering, 
product presentatie of festival. Wij staan 
klaar om jou te ondersteunen! 

EVENTLOCATIE
FIER BUSSUM
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DE LOODS  
Dit is de grootste ruimte. Deze ruimte is geschikt voor 
een plenaire bijeenkomst, borrel, diner of feest.  

 120 | 1,5 meter: 50

DE POTERNE 
Deze lange, ondergrondse gang van 36 meter is ge-
schikt voor een plenaire bijeenkomst of als subsessie 
ruimte. 

 120 | 1,5 meter: 50

KAZEMATTEN 
Deze ruimte is geschikt voor verschillende activiteiten. 
Van een subsessie tot een intiem diner en beschikt over 
een eigen keuken. 
  30 | 1,5 meter: 6

BINNEN

Alle ruimtes zijn op de dag van je event exclusief 
voor jullie gezelschap.

ONZE RUIMTES

SAFARI STRETCHTENT
Borrelen of dineren onder onze sfeervolle tent?
Onze prachtige tent heeft een grote 
afmeting van 10 x 18 meter.
         Borrel: 150 | 1,5 meter: 70                                            
         Diner:  100 | 1,5 meter: 50

FORTTUIN
Onze prachtige tuin van maar liefst 25.000 m² is de idea-
le locatie voor buitenactiviteiten. Of sluit julie evenement 
buiten af met een borrel, diner of barbecue.

 300 | 1,5 meter: 300 

BUITEN



PLATTEGROND

De Loods

Safari stretchtent

Hart van de Forttuin

De Poterne

De Kazematten

WELKOM!

Het mooiste uitzicht!



EEN EVENT ORGANISEREN 
IN DE BUITENLUCHT?

Ben je op zoek naar een buitenlocatie 
voor een auto lancering, product presen-
tatie, personeelsfeest of ander zakelijk 
event? 

Jullie evenement buiten afsluiten met een 
borrel of barbecueën aan het einde van je 
bijeenkomst? Of wil je graag de hele dag 
naar buiten met je evenement en daarbij 
ook teambuilding laten terugkomen? Dat 
kan! Op aanvraag organiseren wij ver-
schillende activiteiten om de band met je 
collega’s te versterken. Gegarandeerd dat 
jouw bezoekers het wow-effect ervaren op  
ons fort!

BBQ & OUTDOOR COOKING

Geniet buiten van een heerlijke barbecue 
voor alle gasten. Of je nou met 100 perso-
nen of met 300 personen bent, de Forttuin 
is groot genoeg voor iedereen. Je gasten 
worden ontvangen met open vuur, de geur 
van geroosterd vlees, gerookte vis en vers 
brood. Een ware beleving in de open lucht. 
Op de BBQ’s worden verschillende berei-
dingstechnieken toegepast. Een feest voor 
het oog en smaakpapillen. Tijdens het eten 
ervaar je de rust, puurheid en geschiede-
nis die ons fort met zich mee brengt. Een 
unieke beleving om jouw evenement af te 
sluiten. Het echte buitengevoel!
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BORREL ARRANGEMENT
€42,50 p.p.

•  Ontvangst met prosecco
•  3 uur onbeperkt Hollands 
     assortiment dranken
•  Combinatie warme en koude  

borrelhapjes

DINER ARRANGEMENT 
€ 67,50 p.p.

• Ontvangst met glas Cava
•  5 uur onbeperkt Hollands 
     assortiment dranken
•  Drie gangen diner

AUDIOVISUELE MIDDELEN
Beamer en projectiescherm € 200,-
Laptop € 100,-
Standaard geluidsset € 150,-
Draadloze handheld of  
reversmicrofoon € 75,-
Flipover inclusief viltstiften € 17,50
Technische assistentie per uur € 45,-

LOCATIE KOSTEN
Fier Bussum is exclusief voor 
jullie.
Hoogseizoen: periode mei t/m 
oktober - inclusief stretchtent 
Vrijdag en zaterdag: €1950,- 
Zondag t/m donderdag: €1500,-   

Laagseizoen: periode  
november t/m april 
Vrijdag en zaterdag: €1500,- 
Zondag t/m donderdag: €1000,-

OP MAAT
Graag maken we samen met jullie 
een voorstel op maat.

ARRANGEMENTEN

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Arrangementen zijn exclusief 
locatiehuur. Prijzen 2021 (onder voorbehoud van prijswijzigingen).

FOOD
Gedetailleerde informatie over 
borrelitems, diner en BBQ’s zijn terug 
te vinden in ons Foodbook en is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
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Kom de sfeer 
proeven en ons fort 

beklimmen!

Ons team van 
ervaren event 

professionals staan 
voor je klaar. Wij 

denken met je mee 
en weten hoe je 

indruk maakt met 
je event!

Neem
contact met  

ons op:

035 6916 788
info@fierbussum.nl
www.fierbussum.nl

BUSSUM




