
VERGADERARRANGEMENTEN
Op zoek naar een inspirerende en persoonlijke vergaderlocatie in de omgeving van 
Rotterdam, Den Haag en Delft? Van vergadering tot meerdaagse training: eerst serieus 
en dan gezelligheid… Altijd inclusief beamer, gratis wifi en gratis parkeren.

Vanaf 8 personen te reserveren. 
Keuze uit 2 zalen: Grote zaal en Tuinhuis

INSPIRERENDE VERGADERLOCATIE
Op zoek naar een inspirerende en persoonlijke vergaderlocatie in de omgeving van Rotterdam, 
Den Haag en Delft? Van vergadering tot meerdaagse training: eerst serieus en dan 
gezelligheid… 

TWEE ZALEN
De grote zaal in de voormalige boerderij en het Tuinhuis zijn ieder geschikt voor vele 
gelegenheden en het hele jaar geopend. Van een ronde tafel overleg met koffie in de tuinkamer, 
tot bedrijfspresentatie met het hele bedrijf inclusief diner en overnachting. Met veel 
mogelijkheden voor een actieve (of ontspannen) break en een leuke afsluiting. 

Grote zaal                          Tuinhuis

PERSOONLIJKE SERVICE
De Vreemde Vogel staat voor ontspannen, verzorgd, persoonlijk en van alle gemakken voorzien. 
De kleinschaligheid zorgt voor maatwerk en hierdoor kunnen we inspringen op aangepaste 
wensen. De chef-koks staan klaar voor een heerlijke en gezonde lunch of diner met 
ingrediënten uit de eigen moestuin.



TWEEDAAGSE
De Vreemde Vogel heeft 10 bijzondere slaapplekken (zoals een Vliegtuig en groot Vogelhuis) 
met de service van een hotel en de kleinschaligheid van een B & B. Alle buitenkamers hebben 
privé-sanitair, opgemaakte bedden, verwarming en zijn inclusief ontbijt.

OPSTELLINGEN
Opstelling Borrel Diner Theater Carré U-vorm Cabaret

Grote Zaal 160 60 50 30 25 40

Tuinhuis 40 38 20 15 10 15
Het Tuinhuis heeft een ronde tafel voor 13 personen en aansluitend een ruimte voor kleine groepen.

PRIJZEN
Vergaderarrangment 4 uur € 25,- per persoon
   –  4 uur privé-gebruik zaal
   –  Onbeperkt koffie/thee/water en chocolaatjes en koekjes 
   –  Flip-over met stiften
   –  Wifi (in grote zaal)

Vergaderarrangment met lunch 4 uur € 40,- per persoon
   –  4 uur privé-gebruik zaal
   –  Onbeperkt koffie/thee/water en chocolaatjes en koekjes 
   –  Flip-over met stiften
   –  Wifi (in grote zaal)
   –  Uitgebreide lunch: kopje soep, diverse kleine belegde broodjes, rundvleeskroket, groene salade,      
        handfruit, jus d'órange, melk, karnemelk, thee en koffie 

Vergaderarrangment met lunch 8 uur € 55,- per persoon
   –  8 uur privé-gebruik zaal
   –  Onbeperkt koffie/thee/water/fris en chocolaatjes, koekjes en fruit 
   –  Flip-over met stiften
   –  Wifi (in grote zaal)
   –  Uitgebreide lunch: kopje huisgemaakte soep, diverse kleine belegde broodjes, rundvleeskroket, 
        groene salade, handfruit, jus d'órange, melk, karnemelk, thee en koffie 

Borrel € 9,50 p.p. per uur                                                                                                                     
   –  Onbeperkt bier, fris, wijn, sap, koffie, thee en binnenlands gedistilleerd
   –  Diverse hapjes (kruidenkaas, groentechips, worst, olijven, garnalenkroket,    

van Dobben bitterbal, kaashapje) op schalen geserveerd.

Extra's
   –  Appeltaart € 3,50 met slagroom € 4,-
   –  Mini taartjes € 2,75 p.p.
   –  Huur beamer inclusief 
   – Extra flip-over met stiften € 15,- per dag

ACTIVITEITEN
We denken graag mee voor extra activiteiten, zoals actieve, creatieve, sportieve en kookworkshops.


