
BUITENGEWOON BIJEENKOMEN 
bij 

LANDGOED BRAKKESTEYN 
Vergaderen – trainen – heisessie



Een vergadering, training of heisessie 
op Landgoed Brakkesteyn staat 
garant voor bijeenkomen in een 
inspirerende en ontspannen setting.

Met de kwaliteit en warme gastvrijheid 
die u van ons gewend bent zorgen onze 
vergaderarrangementen voor een fijne 
manier van samenkomen. Genietend 
van een veilige, groene en gezonde 
omgeving. 

Kies voor uw bijeenkomst de exclusieve 
ruimte die het beste bij u past. In het 
Landhuis kunt u kiezen voor de lichte 
Herenkamer en Collegekamer op de 
eerste verdieping óf voor de begane 
grond met de sfeervolle Serre, Bar en 
het Vijverterras. 

Bent u op zoek naar een landelijke 
sfeer kies dan voor het Koetshuis met 
de intieme Koetszaal in combinatie met 
de terrassen en weides.

ACTIVITEITEN
Door onze ligging in Park Brakkenstein 
kunt u uw bijeenkomst uitermate goed 
combineren met een buitenactiviteit. 

Een wandeling tussen de besprekingen 
door, een bezoek aan de botanische 
tuin of een zomerse picknicklunch. 

Ook voor teambuildingactiviteiten als 
boogschieten, een zeskamp of een 
roofvogeldemonstratie is ons landgoed 
heel erg geschikt. 

We denken graag met u mee over de 
invulling.



DAGDEEL VERGADERARRANGEMENTEN
4 uur voor  € 42,50 per persoon

 

    OCHTENDDEEL 4 UUR  
• Wij ontvangen u en uw gasten met koffie en thee en iets zoets. 

In de vergaderruimte staan, naast het Nijmeegs kraanwater 
met een twist, ook kannen met koffie en thee. 

• Bij de ochtendbreak serveren we in de zaal naast de koffie 
en de thee ook vruchtensap. Daarbij presenteren wij 
huisgemaakte zoetigheden. 

• Wij serveren een smakelijke lunch die bestaat uit een dagsoep, 
diverse zelf afgebakken broodsoorten met luxe beleg (vlees, 
vis en vegetarisch) en een frisse seizoensalade. Bij de lunch 
schenken wij koffie, thee, vruchtensap en water. 

    MIDDAGDEEL 4 UUR 
• Wij serveren een smakelijke lunch die bestaat uit een dagsoep, 

diverse zelf afgebakken broodsoorten met luxe beleg (vlees, 
vis en vegetarisch) en een frisse seizoensalade. Bij de lunch 
schenken wij koffie, thee, vruchtensap en water. 

• In de vergaderruimte staan, naast het Nijmeegs kraanwater 
met een twist, ook kannen met koffie en thee.  

• Bij de middagbreak zorgen wij voor een gezonde invulling die 
zorgt dat er ook bij de laatste uurtjes van de bijeenkomst nog 
voldoende focus blijft. De deelnemers kunnen dan ook kiezen 
voor vruchtensap of frisdrank. 

    MIDDAGDEEL 4 UUR MET 
    BORREL 
• In de vergaderruimte staan, naast het 

Nijmeegs kraanwater met een twist, 
ook kannen met koffie en thee.  

• Bij de middagbreak zorgen wij voor 
een gezonde invulling die zorgt dat 
er ook bij de laatste uurtjes van de 
bijeenkomst nog voldoende focus blijft. 
De deelnemers kunnen dan ook kiezen 
voor vruchtensap of frisdrank.  

• Aan het einde van de bijeenkomst 
serveren wij de deelnemers één 
uur onbeperkt dranken uit ons 
drankassortiment bestaande uit 
frisdrank, vruchtensap, huiswijn en bier. 

• Daarnaast plaatsen wij borrelplankjes 
op de tafels en gaan wij rond met een 
portie bitterballen.



DAG VERGADERARRANGEMENT
 8 uur voor € 52,50 per persoon  

    DAGARRANGEMENT 8 UUR 
• Wij ontvangen u en uw gasten met 

koffie en thee en iets zoets. In de 
vergaderruimte staan, naast het Nijmeegs 
kraanwater met een twist, ook kannen 
met koffie en thee. 

• Bij de ochtendbreak serveren we in 
de zaal naast de koffie en de thee ook 
vruchtensap. Daarbij presenteren wij 
huisgemaakte zoetigheden. 

• Wij serveren een smakelijke lunch die 
bestaat uit een dagsoep, diverse zelf 
afgebakken broodsoorten met luxe beleg 
(vlees, vis en vegetarisch) en een frisse 
seizoensalade. Bij de lunch schenken wij 
koffie, thee, vruchtensap en water. 

• Bij de middagbreak zorgen wij voor een 
gezonde invulling die zorgt dat er ook bij 
de laatste uurtjes van de bijeenkomst nog 
voldoende focus blijft. De deelnemers 
kunnen dan ook kiezen voor vruchtensap 
of frisdrank.

KORT 
VERGADEREN 
In middag of ochtend, zonder lunch en 
buiten lunchtijd.  Prijs: € 14,50 per persoon
 

2,5 UURS ARRANGEMENT
In de zaal staan kannen met koffie, 
thee en iets huisgemaakt zoets voor u 
klaar. Ook zorgen wij voor karaffen met 
Nijmeegs kraanwater met een twist.



ZORGELOOS BIJEENKOMEN
Wij verzorgen een compleet arrangement, u 
bepaalt de inhoud.

Naast de catering bestaan onze arrangementen 
uit ondersteunende audiovisuele middelen als 
geluidsondersteuning voor een spreker en een 
beamer of een LCD-scherm voor uw presentatie. 

Een moderator case met vergaderbenodigdheden 
en flipovers staan ook tot uw beschikking. 
Natuurlijk zorgen wij er voor dat de ruimtes 
zijn ingericht met een opstelling die past bij uw 
bijeenkomst.

Specifiek maatwerk op AV-gebied en/of personele 
ondersteuning kunnen tegen een meerprijs 
worden uitgevoerd. 

KIES VOOR RUIMTE
Bij Landgoed Brakkesteyn krijgt u de ruimte. 

U krijgt de exclusieve beschikking over een 
hele verdieping van ons Landhuis of zelfs het 
exclusieve gebruik van het Koetshuis. 

In te richten naar uw wens als vergaderruimte, 
break-out ruimte en/of cateringruimte. 
Onze ruimtes zijn hoog en licht en de groene 
omgeving biedt alle gelegenheid voor extra 
activiteiten.

Dit alles zorgt ervoor dat u ook ruimte ervaart 
om u volledig te focussen op het doel van uw 
bijeenkomst. 



OVERIGE INFORMATIE

DIEETWENSEN
Natuurlijk houden wij rekening met 
voedselallergieën en vegetarische of 
veganistische voorkeuren.

Geef deze tijdig aan ons door zodat wij hier 
optimaal rekening mee kunnen houden. 
Liever eerder, maar uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan de bijeenkomst.

AANTALLEN 
U kunt bij ons bijeenkomen met minimaal 10 personen. Het 
maximale aantal personen hangt af van de opstelling die u 
wenst en de aard van uw bijeenkomst.

LOCATIEKOSTEN
De locatiekosten bij de arrangementen bedragen voor één 
dagdeel:

Landhuis Begane grond  € 450,00
Landhuis Eerste verdieping € 450,00 
Koetshuis    € 695,00
 
Voor een tweede dagdeel brengen wij € 100,00 in rekening

BEREIKBAARHEID
Op ons landgoed is voldoende gratis parkeergelegenheid en 
zijn er twee oplaadpunten.


