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Vergaderarrangementen 

Van presentatie tot meerdaagse vergadering; de rust en beslotenheid van Landgoed Ulvenhart zijn 
ideaal voor een ongestoorde focus. Faciliteiten, kennis, ervaring en de hartelijke wijze van ontzorgen, 
maken Landgoed Ulvenhart tot een uitstekende plek voor zakelijke ontmoetingen. In iedere 
accommodatie zijn de vereiste communicatiemiddelen aanwezig. Onze keukenbrigade draagt zorg 
voor vers bereide maaltijden. En ook overnachten op het landgoed behoort tot de mogelijkheden.  

In onze vergaderarrangementen zit het volgende inbegrepen;  

- Onbeperkt verse koffie, cappuccino, espresso, thee en tafelwaters 
- Selectie verse zoetige lekkernijen en hartigheden van de chef  
- Vrij gebruik van beamer, projectiescherm en flip-over  
- Gratis WiFi 

- Huur van de vergaderlocatie 
 
Vergaderarrangement I 
1 dagdeel vergaderen, ochtend, middag of avond.                     € 59,50 per persoon                         
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 
 

Vergaderarrangement II 
1 dagdeel vergaderen met lunch.          € 72,50 per persoon                         
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 
 

Vergaderarrangement III 
2 dagdelen vergaderen inclusief lunch.         € 82,50 per persoon                    
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 
 

Vergaderarrangement IV 
2 dagdelen vergaderen inclusief lunch en drie gangen diner.        € 127,50 per persoon              
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 

 
Vergaderarrangement V 
2 dagdelen vergaderen inclusief:                                                                                                                                            
Lunch en drie gangen diner én overnachting inclusief ontbijt.         € 218 per persoon                        
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 
 

Vergaderarrangement VI 
3 dagdelen vergaderen inclusief:                                                                                                                                            
Lunch en drie gangen diner én overnachting inclusief ontbijt          € 255 per persoon 
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 
 

Vergaderarrangement VII 
2- daags arrangement vergaderen inclusief:                                                                                                                                            
2 dagen 2 dagdelen vergaderen, 2x lunch en 2x drie gangen diner,                  € 285 per persoon                                                                            
één overnachting inclusief ontbijt.                                                     
Inclusief bovenstaande faciliteiten en verstrekkingen. 
 
Genoemde prijzen zijn exclusief dranken buiten het vergaderarrangement om. 



 

Landgoed Ulvenhart© 2019.   Heistraat 16 – 18 Ulvenhout AC 
info@ulvenhart.nl  076 561 60 89 

Subruimtes 
Landgoed Ulvenhart heeft diverse mogelijkheden voor het gebruik van subruimtes. Vraag gerust naar 
de mogelijkheden. 
 

Audiovisuele middelen 
Bij het vergaderarrangement zit het gebruik van de volgende audiovisuele middelen inbegrepen: 
- Beamer + scherm 
- Flipover met stiften 
In een aantal locaties is standaard een digitale televisie/monitor met geluidsinstallatie beschikbaar. 
 

Geluidsapparatuur 
In de locatie De Raaf is een geluidsinstallatie beschikbaar voor: 
- Presentaties 
- Muziekweergave inclusief microfoon 
- DJ aansluiting (DJ’s zijn verplicht deze installatie te gebruiken*) 
*Externe geluidsinstallaties alleen toe te passen na overeenstemming met management. 
 

Huurprijzen locaties 
De Raaf 
Per dagdeel  (Maximaal 150 personen)  € 625 
Per dag   (3 dagdelen)    € 1.500 
 
De Jager 
Per dagdeel  (Maximaal 60 personen)  € 425 
Per dag   (3 dagdelen)    € 1.025 
 
De Gelagkamer 
Per dagdeel  (Maximaal 15 personen)  € 150 
Per dag   (3 dagdelen)    € 350 
 
Het Bakhuis 
Per dagdeel  (Maximaal 32 personen)  € 275 
Per dag   (3 dagdelen)    € 850 
 
De Vos 
Per dagdeel  (Maximaal 60 personen, twee etages) € 525 
Per dag   (3 dagdelen)    € 1.150 
 
De Hooimijt 
Per dagdeel  (Maximaal 30 personen)  € 250 
Per dag   (3 dagdelen)    € 675 
 
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.  
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Onderstaand de capaciteit van de verschillende accommodaties. 

  

 Accommodatie  Oppervlakte  Capaciteit  Overnachtingscapaciteit 

De Raaf Open ruimte van 120 m2 

Theateropstelling max. 150 pers. 

U-vorm max. 45 pers. 
  

De Jager &  
De Gelagkamers 

Centrale ruimte van 75 m2 

2 Gelagkamers van 16 m2 

Theateropstelling max. 60 pers. 

U-vorm max. 28 pers. 

6 twee (evt. méér)-
persoonskamers met eigen 
sanitair 

De Vos & 
De Zolder 

Centrale ruimte op de 
begane grond van 40 m2 

Open ruimte op de 
bovenverdieping van 60 
m2 

Theateropstelling max. 60 pers. 

U-vorm max. 24 pers. 

4 twee (evt. méér)-
persoonskamers met eigen 
sanitair 

Het Bakhuis Open ruimte van 40 m2 

Theateropstelling max. 32 pers. 

U-vorm max. 18 pers. 
  

De Hooimijt &  
De Wel 

Bovenverdieping van 45 
m2 

Souterrain van 24 m2 

Theateropstelling max. 30 pers. 

U-vorm max. 18 pers. 

8 kamers met tweepersoons 
CocoMat-bed en eigen 
sanitair 

  

 

 

https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-raaf
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-jager-en-de-gelagkamer
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-jager-en-de-gelagkamer
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-vos-en-de-zolder
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-vos-en-de-zolder
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/het-bakhuis
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-hooimijt
https://ulvenhart.nl/nl/het-landgoed/de-hooimijt

