
 

Vergaderen 

Vergaderen in de natuur.  
Een inspirerende omgeving voor team-

buildingen, vergaderingen en trainingen. 
Volop ruimte voor creativiteit en nieuwe 

inzichten.  
 

Tarieven 2020 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 

Onze unieke en inspirerende vergader-

locatie vind je aan de A37, afslag 7 en 

zijn vanuit alle richtingen gemakkelijk 

te vinden.  

Het Landgoed is voorzien van ruime 

parkeerplaatsen.  

Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwartemeer 

T: 0591-314654  

E: info@sportlandgoed.nl | I: www.sportlandgoed.nl 

www.facebook.com/sportlandgoed.nl 



Vergaderarrangementen 

 
Inclusief gewenste zaalopstelling, scherm,  
flip-over en schrijfwaren, vanaf 10 personen.  
 
Ochtend arrangement   €13,50 p.p. 
Ontvangst koffie en gesorteerd gebak  
Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee 
en water op tafel 
 
 
Middag arrangement    € 27,50 p.p. 
Lunch “Zwartemeer” (in buffetvorm) 
Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee 
en water op tafel 
 
 
Dag arrangement             € 32,50 p.p.  
Ontvangst koffie en gesorteerd gebak  
Tijdens de vergadering onbeperkt koffie, thee 
en water op tafel 
Lunch “Zwartemeer” (in buffetvorm) 
In de middag één consumptie  
 
 
Optioneel: 
Huur beamer ochtend/middag)             € 35,- 
Huur beamer per dag                    € 70,- 
 
 
 
Zaalhuur is in overleg en wordt berekend op 
de groepsgrootte en gebruik van de zaal  
 
*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    € 82,50 
Weekarrangement   € 400,- 
 
 
 
 
Indien gewenst kunt u de volgende dag 
heerlijk genieten van een uitgebreid ontbijt-
buffet.  
 
Ontbijtbuffet “Sportlandgoed” € 11,50 

 
 
 
 
 

Elk vergaderarrangement kan worden      
afgesloten met een High Lunch, BBQ, Buffet 
of een diner van de kaart in ons restaurant. 
 
BBQ vanaf     € 17,95 
Buffet vanaf     € 19,95 
High Lunch vanaf   € 14,95 
 
 
 
 
 
 

All-in vergaderarrangement: 
 

• Aankomst met koffie, thee en gebak                     
of een streekspecialiteit 

• Gedurende de hele dag koffie, thee, 
fruit, pepermunt en water 

• Inclusief lunch 

• Inclusief Diner* 

• Teambuilding naar keuze: golf,  
paintball, survival, indoor schieten,  
curling en midgetgolf 

• Gratis Wifi 

• Inclusief schrijfwaren 

• Inclusief Flip-over 

 

*exclusief drankjes tijdens diner 

 

Dit all-in vergaderarrangement is          
€ 74,95 per persoon* (vanaf 10 pers.) 
en exclusief overige drankjes en eventu-
ele zaalhuur. 


