
Vergaderruimte & prijzen
De Wasvenboerderij beschikt over verschillende ruimtes die u kunt gebruiken voor vergaderingen, 
trainingen, workshops en presentaties. Deze ruimtes zijn een of meerdere dagdelen te huren. 
Het huren van deze ruimtes kan in combinaties met borrel, lunch of diner. Onze keuken biedt 
namelijk voor ieder wat wils, van worstenboordje tot diner.

Beschikbare ruimtes: 

De schelft
De schelft is 60m2 groot en bevindt zich pal boven de gasterij. Onder de houten 
balken en plafond kunt u op een unieke locatie vergaderen. Door het hoge plafond en ruime lichtinval 
is het een inspirerende plek. In vergaderopstelling is er ruimte voor maximaal 22 personen. 
In theateropstelling (bv. Een presentatie) is er ruimte voor maximaal 40 personen. 
Indien gewenst kan er kosteloos gebruik worden gemaakt van onze faciliteiten:
*Video- en geluidsinstallatie
*Beamer
*Scherm
*Flipover + stiften
*Wi-Fi 

De hilde
Wanneer u naar buiten kijkt in de hilde, kijkt u uit over het prachtige Groendomein. 
De plataan in het midden trekt meteen de aandacht. Daarnaast kijkt u ook uit op het ‘erf ’ van de 
boerderij. U waant zich in een klein hutje midden in de natuur. Wanneer u op dinsdag- of donderdag-
ochtend komt, wordt uw neus verwend met de heerlijke aroma’s van de ko�ebranderij. 
De hilde is geschikt voor maximaal 10 personen (vergaderopstelling) en voor maximaal 14
personen (theateropstelling). 
Faciliteiten:
*Beamer
*Scherm
*Flipover + stiften
*Wi-Fi

De schop
De schop staat tegenover de boerderij, midden op het erf. De ‘opslagplaats’ wordt meer dan regelmatig 
omgetoverd tot feest, training- of vergaderlocatie. Door de grote glazen wand en hoge plafond is het 
een prachtige ruimtelijke ruimte. De schop is 65m2 waar 50 personen (theater), 25 personen 
(vergaderopstelling) en 30 personen (U-vorm) inpassen. 
Faciliteiten: 
*Beamer
*Scherm
*Geluid-microfoon
*Flipover + stiften
*Wi-Fi

 



Prijsoverzicht:
Prijzen zijn inclusief 21% BTW

Zalen                                                                             1 dagdeel               2 dagdelen               3 dagdelen

Vergaderruimte de schelft                     € 175,-                   € 300,-                      op aanvraag
Vergaderruimte de hilde                     €   65,-               € 120,-                      op aanvraag      

Multifunctionele ruimte de schop                         € 175,-           € 300,-       op aanvraag
Multifunctionele ruimte de gasterij        op aanvraag          op aanvraag      op aanvraag
     

1 dagdeel:          8:00 - 13:00 of 13:00 - 18:00 of 18:00 - 22:00

2 dagdelen:     8:00 - 18:00 of 13:00 - 22:00 

3 dagdelen:     8:00 - 22:00 

Overige faciliteiten:

Gratis parkeren

Gratis gebruik van WIFI

Vergaderruimte & prijzen
Gasterij
De Gasterij ligt in de boerderij. Daar waar vroeger de koeien stonden, zitten nu de gasten te eten. 
Wanneer u binnenkomt door de grote glazen deuren van de gasterij, waant u zich direct in een oude 
boerderij. Oude elementen van vroeger zijn nog steeds terug te vinden in het historische pand. 
Diezelfde deuren, in combinatie met de ramen, zorgen voor veel lichtinval in het restaurant. 
Dit gedeelte van de Wasvenboerderij biedt ruimte aan 70 (zitten) tot 120 (staan) personen.
Faciliteiten:
*Video- en geluidsinstallatie
*Beamer
*Scherm
*Flipover + stiften
*Wi-Fi 
Tarief:
Per avond op di-wo-do   € 250,-
Overdag of op vrijdagen, zaterdagen of zondagen prijs in overleg met bedrijfsleider.

Indien u aangepaste tijden wil is dit in overleg mogelijk



Zalenoverzicht & capaciteit
Naam zaal

Max. capaciteit
in personen

Hilde Schelft Gasterij Schop Pergola Wereldboom

Oppervlakte M2
per ruimte (buiten lokatie) (buiten lokatie)
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