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zakelijke infomap
Hotel Restaurant de Vossenberg

Op één van de mooiste plekjes van de Veluwe én verscholen tussen de bossen en heidevelden ligt het gezellige toeris-
tisch plaatsje Vierhouten. Hier vindt u Hotel Restaurant de Vossenberg aan de rand van het centrum, dat omringd is 
door uitgestrekte bossen en adembenemende natuurlijke schoonheid. Wij zijn een familiebedrijf met vergadercapaciteit 
tot 80 personen, 25 hotelkamers en een gezellig restaurant. Door de gunstige ligging in het midden van Nederland 
zeer goed bereikbaar. 

Dit familiehotel kent een lange geschiedenis van ruim 80 jaar. Het is uitnodigend, sfeervol en betaalbaar, waarbij
hartelijkheid en een gastvrije service nog steeds hoog in het vaandal staan! De Vossenberg beschikt over 4 comfortabel
ingerichte vergaderruimtes, met allemaal daglicht en wireless internet. 

In het sfeervol ingerichte restaurant verzorgt De Vossenberg het uitgebreide ontbijt- en lunchbuffet en ‘s avonds wordt 
hier een heerlijk diner geserveerd van dagverse producten. Na het dineren kunnen gasten terecht in de gezellige
lounge, die voorzien is van een open haard of men kan een borrel drinken aan de gezellige bar. 

De 25 kamers zijn in 2016 gerenoveerd en dit zijn prachtige thema kamers geworden, waarmee de mooie natuur 
van de Veluwe naar binnen wordt gehaald. Perfect om tijdens een meerdaagse bijeenkomst, of als u voor een dagje, 
maar van ver komt, in te verblijven.

Actief tijdens de meeting?!
Ontspannen tussen de bijeenkomsten door is van groot belang voor een goed én effectief resultaat. Wat dat u ervan
om na een actieve dag, te genieten van een drankje op ons heerlijke (verwarmde) terras. Kiest u voor iets actiever,
dan liggen er direct naast het hotel verschillende geweldige routes om zelfstandig een mooie tocht op de fiets of te 
voet te maken. Of doet u dit liever op bijvoorbeeld trikkes of steps? Onze partner Outdoor centrum Nunspeet voorziet 
u graag van een passende (sportieve) activiteit. Ook is het mogelijk om met de boswachter op pad te gaan, wij 
regelen met plezier een uitstapje met de boswachter voor u. 



Vergaderarrangementen

8–uurs arrangement (van 09.00 uur tot 17.00 uur)                                                                
• 
• Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
• Flip-over met viltstiften & vergaderkit 
• Schrijfblokken, pennen en mints 
• 
• Uitgebreid lunchbuffet 

“All Inclusive” 8–uurs arrangement (van 09.00 uur tot 17.00 uur)  
Toevoeging op bovenstaand 8-uurs arrangement:
• Bij ontvangst appelgebak met slagroom 
• Gebruik beamer, inclusief projectiescherm
• Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal
• Voor vertrek een snack inclusief een frisdrank (een keuze uit koud/warm bittergarnituur 
 of gezonde snack)

12–uurs arrangement (van 09.00 uur tot 21.00 uur) 
• 
• Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
• Flip-over met viltstiften & vergaderkit 
• Schrijfblokken, pennen en mints 
• 
• Uitgebreid lunchbuffet 
• Driegangen dagmenu, met keuze uit voor- en hoofdgerecht

“All Inclusive” 12–uurs arrangement (van 09.00 uur tot 21.00 uur)                                        
Toevoeging op bovenstaand 12-uurs arrangement: 
• Bij ontvangst appelgebak met slagroom 
• Gebruik beamer, inclusief projectiescherm
• Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal
• Dag 1 (naar keuze einde middag of `s avonds) snack inclusief een frisdrank 
 (een keuze uit koud/warm bittergarnituur of gezonde snack)
• Gedurende het diner onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment dranken

24–uurs arrangement (1e dag van 17.00 uur tot 2e dag 17.00 uur)                                          
• 
• Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze

Ontvangst met koffie, thee en streeklekkernijen

• Flip-over met viltstiften & vergaderkit 
• Schrijfblokken, pennen en mints 

Onbeperkt koffie, thee, ijswater en vers handfruit • 
• Uitgebreid lunchbuffet 
• Driegangen dagmenu, met keuze uit voor- en hoofdgerecht
• Hotelovernachting, inclusief ontbijtbuffet

Vergaderarrangementen

45,00 p.p.

60,00 p.p.

87,50 p.p.

105,00 p.p.

147,50 p.p.

Ontvangst met koffie, thee en streeklekkernijen

Onbeperkt koffie, thee, ijswater en vers handfruit 

Ontvangst met koffie, thee en streeklekkernijen

Onbeperkt koffie, thee, ijswater en vers handfruit 



Vergaderarrangementen

“All Inclusive” 24–uurs arrangement (1e dag 17.00 uur tot 2e dag 17.00 uur)                        
Toevoeging op bovenstaand 24-uurs arrangement:
• Bij ontvangst appelgebak met slagroom 
• Gebruik beamer, inclusief projectiescherm
• Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal
• Dag 1 (naar keuze einde middag of `s avonds) een frisdrank met snack 
 (een keuze uit koud/warm bittergarnituur of gezonde snack)
• Gedurende het diner onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment dranken
• Tijdens aperitief of aansluitend aan het diner 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands 
 assortiment dranken

32–uurs arrangement (1e dag van 09.00 uur tot 2e dag 17.00 uur)                                       
• 
• Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
• Flip-over met viltstiften & vergaderkit 
• Schrijfblokken, pennen en mints 
• 
• Tweemaal een uitgebreid lunchbuffet 
• Driegangen dagmenu, met keuze uit voor- en hoofdgerecht
• Hotelovernachting, inclusief ontbijtbuffet

“All Inclusive” 32–uurs arrangement (1e dag 09.00 uur tot 2e dag 17.00 uur) 
Aanvulling op bovenstaande 32-uurs arrangement:
• Bij ontvangst appelgebak met slagroom 
• Gebruik beamer, inclusief projectiescherm
• Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal
• Dag 1 (naar keuze einde middag of `s avonds) een frisdrank met snack 
 (een keuze uit koud/warm bittergarnituur of gezonde snack)
• Gedurende het diner onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment dranken
• Tijdens aperitief of aansluitend aan het diner 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands 
 assortiment dranken

3-daags (56-uurs) arrangement (1e dag van 09.00 uur tot 3e dag 17.00 uur)

“All Inclusive” 3-daags (56-uurs) arrangement (1e dag van 09.00 uur tot 3e dag 17.00 uur)

  

Aanvulling op bovenstaand 3-daags arrangement:
• Bij ontvangst appelgebak met slagroom 
•

 

Gebruik beamer, inclusief projectiescherm
•

 

Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal
•

 

Dag 1 en 2 (naar keuze einde middag of `s avonds) een frisdrank met snack 

 

(een keuze uit koud/warm bittergarnituur of gezonde snack)
•

 

Gedurende beide diners onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment dranken
•
 

Tweemaal aperitief of aansluitend aan diner 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands 

 

assortiment dranken

 

 

 

Alle genoemde prijzen van vergaderarrangementen zijn per persoon en inclusief geldende BTW. 

VERVOLG Vergaderarrangementen

170,00 p.p.

185,00 p.p.

205,00 p.p.

275,00 p.p.

320,00 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en streeklekkernijen 
• Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
• Flip-over met viltstiften & vergaderkit
•
•

Schrijfblokken, pennen en mints 
Onbeperkt koffie, thee, ijswater en vers handfruit

• Driemaal een uitgebreide lunchbuffet
•
• 

Tweemaal driegangen dagmenu, met keuze uit voor- en hoofdgerecht 
Tweemaal hotelovernachting, inclusief ontbijtbuffet



Vergaderarrangementen

4 daags (80-uurs) arrangement (1e dag 17.00 uur tot 4e dag 17.00 uur)                         

•
•
 Gebruik van plenaire zaal, opstelling naar keuze  

Ontvangst met koffie, thee en streeklekkernijen 

• Flip-over met viltstiften & vergaderkit
• Schrijfblokken, pennen en mints 
• Onbeperkt koffie, thee, ijswater en vers handfruit 
 Viermaal een uitgebreid lunchbuffet
•
•
 Driemaal driegangen dagmenu, met keuze uit voor- en hoofdgerecht

• Driemaal hotelovernachting, inclusief ontbijtbuffet
 
“All Inclusive” 4-daags arrangement (1e dag van 09.00 uur tot 4e dag 17.00 uur)

                                       
 •
 

Bij ontvangst appelgebak met slagroom
Aanvulling op bovenstaand 4-daags arrangement:

•
 

Gebruik beamer, inclusief projectiescherm 
• Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal 
•
 •
 

( een keuze uit koud/warm bittergarnituur of gezonde snack )
Dag 1, 2 en 3 ( naar keuze einde middag of ‘s avonds ) een frisdrank met snack 

•
 

Gedurende de diners onbeperkt dranken uit Hollandse assortiment dranken 
•
 

Driemaal apertief of aansluitend aan diner 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands
assortiment dranken

 

 

 

5-daags (104-uurs) arrangement (1e dag van 09.00 uur tot 5e dag 17.00 uur)

“All Inclusive” 5-daags arrangement (1e dag van 09.00 uur tot 5e dag 17.00 uur)

  

Aanvulling op bovenstaand 5-daags arrangement:
• Bij ontvangst appelgebak met slagroom 
•

 

Gebruik beamer, inclusief projectiescherm
•

 

Onbeperkt frisdranken in de plenaire zaal
•

 

Dag 1 ,2 ,3 en 4 (naar keuze einde middag of `s avonds) een frisdrank met snack 

 

(een keuze uit koud/warm bittergarnituur of gezonde snack)
•

 

Gedurende de diners onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment dranken
•

 

Viermaal aperitief of aansluitend aan diner 1 uur onbeperkt dranken uit het Hollands 

 

assortiment dranken

 

 

 

Alle genoemde prijzen van vergaderarrangementen zijn per persoon en inclusief geldende BTW. 

VERVOLG Vergaderarrangementen

407,50 p.p.

465,00 p.p.

540,00 p.p.

645,00 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en streeklekkernijen 
• Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
• Flip-over met viltstiften & vergaderkit
•
•

Schrijfblokken, pennen en mints 
Onbeperkt koffie, thee, ijswater en vers handfruit

• Vijfmaal een uitgebreide lunchbuffet
•
•

 

Viermaal driegangen dagmenu, met keuze uit voor- en hoofdgerecht 
Viermaal hotelovernachting, inclusief ontbijtbuffet



Vergaderarrangementen

Extra faciliteiten

Extra flip-over
inclusief viltstiften 

Beamer
inclusief projectiescherm 

Kopieerkosten z/w
per A4 pagina  

 

 

 

 
  

Genoemde prijzen zijn per item en inclusief geldende BTW.

12,50

50,00

    0,15

Uitbreidingsmogelijkheden
Uiteraard biedt Hotel Restaurant de Vossenberg u de mogelijkheid om u bijeenkomst geheel zelf samen te stellen. In 
onderstaand overzicht geven wij u diverse suggesties om dit zelf te creëren. Mocht u onverhoopt nog zaken missen, 
dan vernemen wij dat natuurlijk graag!

Vergadercapaciteit
Vergadercapaciteit  M2 U   
Rode Vos   54 M2 16 pers.   
Balkonzaal    48 M2 14 pers.  
Poolvos    42 M2 12 pers.   
Poolvos & Balkonzaal   90 M2 28 pers. 
Woestijnvoszaal   45 M2 14 pers.

Kring
20 pers.
18 pers.
16 pers.
40 pers.
18 pers.

Theater
32 pers.
30 pers.
28 pers.
60 pers.
20 pers.

Cabaret
24 pers.
16 pers.
16 pers.
40 pers.
10 pers.   

Genoemde prijzen zijn exclusief geldende BTW. 


