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Vergaderen in de natuur. Een inspirerende 

omgeving voor vergaderingen, teambuil-

dingen en trainingen. Volop ruimte voor 

creativiteit en nieuwe inzichten.  

 

Sportlandgoed, gewoon goed maar wel anders, want 

standaard kan altijd nog!  

Tarieven 2018 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 



Vergaderarrangementen 

 
Zijn allen inclusief gewenste zaalopstelling, scherm, flip-
over en schrijfwaren. Exclusief zaalhuur (zie tarieven 
zaalhuur). 
 
Ochtend arrangement (min. 10 personen) € 12,50  p.p. 
Ontvangst 2x koffie/thee met gesorteerd gebak 
Tijdens de vergadering onbeperkt koffie,  
thee  en ijswater op tafel 
 
Middag arrangement (min. 10 personen ) € 26,- p.p. 
Ontvangst 2x koffie/thee met gesorteerd gebak 
Tijdens de vergadering onbeperkt koffie,  
thee en ijswater op tafel 
Lunch “Zwartemeer” (in buffetvorm) 

 

Dag arrangement (min. 10 personen)  € 32,50 p.p.  
Ontvangst 2x koffie/thee met gesorteerd gebak 
Tijdens de vergadering onbeperkt koffie,  
thee en ijswater op tafel 
Lunch “Zwartemeer” (in buffetvorm) 

In de middag één consumptie  
 
Optioneel: 
Huur beamer per dagdeel (ochtend/middag) € 35,- 
Huur beamer per dag   € 70,- 
 
 
 
Zaalhuur 
Pannekoekerij    € 100,-* 
Exclusief afhuren van de Pannekoekerij  
bij minder dan 50 personen  € 50,-* 
De Rundezaal    € 150,-* 
 
*Groepen boven de 50 personen met een arrangement 
krijgen de zaalhuur aangeboden door het Sportlandgoed. 

 

Meerdaags vergaderen 

 
Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid voor          
meerdaagse vergaderingen. 
 
Onze overnachtingsmogelijkheden passen zeer goed bij 
“het vergaderen in de natuur”. De Canadese blokhutten 
bieden de nodige comfort, maar ook de eenvoud die 
soms nodig is om te kunnen brainstormen en het hoofd  
even helemaal leeg te maken. 
 
Canadese blokhutten: 
1 nacht     € 80,- 
Vanaf 2 nachten per nacht   € 70,-  
Weekarrangement   € 350,- 
 
Indien gewenst kunt u de volgende dag heerlijk genieten 
van een uitgebreid ontbijtbuffet.  
 
Ontbijtbuffet “Sportlandgoed”  € 10,- p.p. 

 
 
 
 
Daarnaast kunt u heerlijk genieten van een uitgebreid 
buffet of een smakelijke barbecue. 
 
Koud– en warm buffet “Zwartemeer” € 19,95 p.p. 
(Stokbrood met kruidenboter en tapenade, Soep met keuze uit 
romige tomatensoep, mosterd, -of champignonsoep, Huzaren-
salade, pastasalade met Boerenachterham, Duitse aardappelsa-
lade, Salade van witte kool, kipfilet in teriyakisaus, Hongaarse 
goulash van rundvlees, varkenshaasmedaillons met peper-
roomsaus, saté met pindasaus en gebakken uitjes, gebakken 
aardappelen, dagverse groenten en Indische Basmati rijst) 
 

Buffet “Sportlandgoed”   € 23,95 p.p. 
(Stokbrood met kruidenboter en tapenade, soep met keuze uit: 
tomaten, mosterd, -of champignonroomsoep, rundvleessalade 
met diverse vleeswaren, zalmsalade met diverse soorten ge-
rookte vis, Duitse aardappelsalade, Salade van witte kool, pas-
tasalade met Boerenachterham, Biefstuk in Stroganoffsaus, 
Varkenshaasmedaillons met peperroomsaus, Saté van kip met 
pindasaus en gebakken uitjes, Zalmfilet in witte wijn dillesaus, 
Kip teriyaki met roergebakken groenten, gebakken  
aardappelen, dagverse groenten en Indische Basmati rijst) 
 

Barbecue “Zwartemeer”   € 15,95 p.p. 
(Huzarensalade, aardappelsalade, stokbrood met kruidenboter, 
3 soorten sauzen, gekruide karbonade, procureurlapje, braad-
worst, speklap en een runderburger) 
 

Barbecue “Sportlandgoed”  € 19,95 p.p. 
(Huzarensalade, aardappelsalade, rauwkost, 3 soorten sauzen, 
stokbrood met kruidenboter, gekruide karbonade, speklap, 
runderburger, gemarineerde biefstuk, filetlapje gemarineerd 
met honing mosterd, sjasliek en een braadworst) 
 

We hopen dat ons landschap zorgt voor inspiratie,     
onze vergaderruimtes voor perfecte sfeer,  

de overnachtingen en het eten voor een ’thuisgevoel’ en 
dat u  uitgerust en vol nieuwe ideeën naar huis gaat  met     

hernieuwde energie!  


