Vergaderen op onze toplocaties!
Wenst u te vergaderen in een dynamische en inspirerende omgeving, dan passen de locaties van
Post Verkade Groep bij u.
Door de diversiteit van onze locaties kunnen wij aan ieders wensen voldoen. Uiteraard maken wij
ook voorstellen op maat en adviseren wij u om het maximale uit uw verblijf te halen.
In deze banquet map treft u de omschrijving per locatie, de arrangementen, een globaal overzicht
van de capaciteiten van de zalen en onze contactgegevens.
Wij verheugen ons op uw komst en wensen u een fijne bijeenkomst toe.

Het Oude Slot en de Theeschenkerij in Heemstede
Het Oude Slot met haar vijvers, waterpartijen en aanlegsteiger is een inspirerende landelijke
locatie. Het Oude Slot is gelegen nabij Haarlem en Amsterdam/Schiphol en bezit een eigen
parkeerterrein met plaats voor 100 auto's.
De Theeschenkerij bevindt zich in de voormalige vrijstaande dienstwoning op het Landgoed van
Het Oude Slot. Op de sfeervolle terrassen voorzien van tafels, comfortabele stoelen met kussens,
stoere buitenbar en parasols is het in het seizoen goed vertoeven.
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Landgoed Waterland in Velsen-Zuid
Landgoed Waterland heeft een schitterend 18e eeuws monumentaal landhuis met diverse zalen
en vertrekken. Te midden van 26 hectare privé natuurgebied in de Randstad (Velsen-Zuid) nabij
Haarlem en 15 minuten van Amsterdam/Schiphol met een eigen parkeerterrein tot 100 auto's.
Tevens bezit het landhuis vijf luxe ingerichte suites en gastenkamers. In totaal kunnen er 30
gasten logeren
Wanneer u door de fraaie toegangspoort de lange oprijlaan volgt wordt u ontvangen door onze
parkeerwacht. Na het parkeren wandelt u richting het monumentale landhuis welke als een
geweldige verrassing verrijst. Het is goed vertoeven op het gezellige buitenterras.
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Prijzen
4-uurs arrangement
vanaf € 39,50 p.p. incl.BTW
Inclusief koffie/thee en lekkers, plenaire zaalhuur, onbeperkt ijswater en mintjes, blocnotes en pennen,
1 flip-over en beamer & scherm obv beschikbaarheid.
8-uurs arrangement
vanaf € 69,50 p.p. incl. BTW
Inclusief koffie/thee en lekkers, luxe broodjes lunch, plenaire zaalhuur, onbeperkt ijswater en mintjes,
blocnotes en pennen, 1 flip-over en beamer & scherm obv beschikbaarheid.
Wij verzorgen de vergadering tot uiterlijk 20.00 uur.
12-uurs arrangement
vanaf € 117,50 p.p. incl. BTW
Inclusief koffie/thee en wisselende zoetigheden, luxe broodjes lunch, plenaire zaalhuur, 3-gangen diner
van de chef, onbeperkt ijswater en mintjes, blocnotes en pennen,1 flip-over en beamer & scherm obv
beschikbaarheid.
24-uurs arrangement (alleen mogelijk op Landgoed Waterland)
vanaf € 275,00 p.p. incl. BTW
Inclusief koffie/thee en wisselende zoetigheden, 1 keer luxe broodjes lunch, 3 gangen diner van de chef,
onbeperkt ijswater en mintjes, blocnotes en pennen, 1 flip-over en beamer & scherm obv beschikbaarheid,
overnachting op basis van 2 personen per kamer en plenaire zaalhuur.
Meerprijs voor een overnachting op basis van één persoon per kamer, € 32,50.
32-uurs arrangement (alleen mogelijk op Landgoed Waterland)
vanaf € 295,00 p.p. incl. BTW
Inclusief koffie/thee en wisselende zoetigheden, 2 keer luxe broodjes lunch, 3 gangen diner van de chef,
onbeperkt ijswater en mintjes, blocnotes en pennen, 1 flip-over en beamer & scherm obv beschikbaarheid,
overnachting op basis van 2 personen per kamer en plenaire zaalhuur.
Meerprijs voor een overnachting op basis van één persoon per kamer, € 32,50.

* Op alle locaties met uitzondering van De Theeschenkerij verzorgen wij vergaderingen vanaf 10 personen.

Extra’s:
Welcome coffee
Croissant met jam en boter, verse jus d’orange

€ 7,75 p.p.

Energy break
Power bars, muesli repen, red bull, hand fruit,

€ 10,00 p.p.

Healthy break
Sappen bar, hand fruit, gesneden groente, verscheidene dipsausen.

€ 10,00 p.p.

Luxe broodjes lunch

€ 17,50 p.p.

Diner 3 gangen

€ 45,00 p.p.

Borreluur na uw vergadering?
Onbeperkt bier, wijn en fris en klein tafelgarnituur

a € 9,50 p.p.

NOTE

Indien een evenement langer duurt dan is afgesproken dan zullen wij per extra uur of gedeelte hiervan
personeelskosten in rekening brengen voor het personeel en de Event Manager welke langer dienen te blijven. De
kosten bedragen €25,50 p.p.p.u. op basis van 20 personen per personeelslid.

Contactgegevens:
Post Verkade Groep
Ir. Lelylaan 6
2103 XP Heemstede
023-5470496
info@postverkadegroep.nl

