
 

 
 

Vergaderarrangementen 2022 
 
Hotel Landgoed Ehzerwold biedt verschillende vergaderarrangementen; van Basic- en Luxe-
arrangementen tot ALL-IN arrangementen. Deze arrangementen zijn gebaseerd op één plenaire 
vergaderzaal; allen voorzien van natuurlijk daglicht en een aantal met airco. 

 
BASIC VERGADERARRANGEMENTEN 
 
4-uurs vergaderarrangement  € 19,50 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes 
en kannen ijswater in de plenaire zaal 

 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 

  
  
8-uurs vergaderarrangement € 39,50 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 

 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► Uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 

 
 
12-uurs vergaderarrangement € 72,50 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 

 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► Uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► Een heerlijk dinerbuffet 

 
 
24-uurs vergaderarrangement € 134,00 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 
(vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  

► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► Uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► Een heerlijk dinerbuffet 
► Een overnachting op één van onze comfortabele hotelkamers 
► De volgende ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
 
 
 



 
 
 
 
2-daags (32-uurs) vergaderarrangement € 169,50 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 
(vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  

► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► 2x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► Een heerlijk dinerbuffet 
► Een overnachting op één van onze comfortabele hotelkamers 
► De volgende ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
3-daags vergaderarrangement € 295,00 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 

 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► 3 x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► 2 x een heerlijk dinerbuffet 
► Twee overnachtingen op één van onze comfortabele hotelkamers 
► 2 ochtenden een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
4-daags vergaderarrangement € 395,00 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 

 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► 4 x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► 3 x een heerlijk dinerbuffet 
► Drie overnachtingen op één van onze comfortabele hotelkamers 
► 3 ochtenden een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
 
5-daags vergaderarrangement € 495,00 
Dit is inclusief: 

► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes  
en kannen ijswater in de plenaire zaal 

 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer (op aanvraag)  
 en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
► 5 x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► 4 x een heerlijk dinerbuffet 
► Vier overnachtingen op één van onze comfortabele hotelkamers 
► 4 ochtenden een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
  



 

 
 
LUXE VERGADERARRANGEMENTEN 
 
4-uurs vergaderarrangement “De Luxe”      € 25,50 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes / etagère  

met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 
 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Frisdrankbuffet en fruit in de zaal 
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► Gratis WIFI in het hele hotel 

 
 
8-uurs vergaderarrangement “De Luxe”      € 45,50 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes / etagère   
 met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 
 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► Uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal 
► Gratis WIFI in het hele hotel 

 
12-uurs vergaderarrangement “De Luxe” € 102,50  
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes / etagère 

met zoetigheden en kannen ijswater in de plenaire zaal 
 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► Uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal 
► Een heerlijk dinerbuffet 
► Drankenarrangement* tijdens en na het diner (van 18:00-24:00 uur) 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
 
 

  



 
 
ALL-IN VERGADERARRANGEMENTEN 
 
24-uurs vergaderarrangement “All-in” € 165,00 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes/ etagère  

met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 
 (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► Uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal  
► Een heerlijk dinerbuffet 
► Drankenarrangement* tijdens en na het diner (van 18:00-24:00 uur) 
► Een overnachting op één van onze comfortabele hotelkamers 
► De volgende ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet 
► Gratis WIFI in het hele hotel 

 
 
2-daags (32-uurs) vergaderarrangement “All-in” € 199,50 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes/ etagère  

met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 
(vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  

► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► 2x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal  
► Een heerlijk dinerbuffet  
► Drankenarrangement* tijdens en na het diner (van 18:00-24:00 uur) 
► Een overnachting op één van onze comfortabele hotelkamers 
► De volgende ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet 
► Gratis WIFI in het hele hotel 

 
 
3-daags vergaderarrangement “All-in” € 355,00 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes/ etagère  

met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 
(vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  

► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► 3x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal  
► 2x een heerlijk dinerbuffet  
► Drankenarrangement* tijdens en na het diner (van 18:00-24:00 uur) 
► Twee overnachtingen op één van onze comfortabele hotelkamers 
► 2 ochtenden een uitgebreid ontbijtbuffet 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
 

 
  



 

 
 
4-daags vergaderarrangement “All-in” € 492,50 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes/ etagère 
      Met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 

(vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► 4x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal  
► 3x een heerlijk dinerbuffet  
► Drankenarrangement* tijdens en na het diner (van 18:00-24.00 uur) 
► Drie overnachtingen op één van onze comfortabele hotelkamers 
► 3 ochtenden een uitgebreid ontbijtbuffet 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
 

 
 
5-daags vergaderarrangement “All-in” € 629,50 
Dit is inclusief: 

► Ontvangst met koffie / thee en een Achterhoekse lekkernij  
► Comfortabele vergaderzaal met onbeperkt koffie / thee / koekjes/ etagère 
      Met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal 

(vergaderzaal aangepast aan het aantal personen)  
► Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm 
► 5x een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades 
► ’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal  
► 4x een heerlijk dinerbuffet  
► Drankenarrangement* tijdens en na het diner (van 18:00-24:00 uur) 
► Vier overnachtingen op één van onze comfortabele hotelkamers 
► 4 ochtenden een uitgebreid ontbijtbuffet 
► Gratis WIFI in het hele hotel 
 

 
Een drankenarrangement* op basis van frisdrank, bier, (huis) wijn en binnenlands gedistilleerde 
dranken (alle bovengenoemde prijzen per persoon). 
 
 

EXTRA'S 
 

“Onderweg naar huis”-pakket ................................................................................................ €  4,00 
Frisdrankbuffet in de zaal (per dagdeel)  .............................................................................. € 6,00  
Uitgebreide koffie/thee pauze met bonbons en roomboterkoekjes ....................................... € 1,95 
Achterhoekse Krentenwegge ................................................................................................ €  2,75 
Snack ..................................................................................................................................... € 2,75 
Luxe snack............................................................................................................................. € 4,50 
Fruit in de zaal (per dagdeel) ................................................................................................. € 2,00 
Celebrations in de zaal (per dagdeel) ................................................................................... € 3,50 
(prijzen zijn per persoon) 



Vergaderaccommodatie 
 

Hotel Landgoed Ehzerwold beschikt over 4 grote vergaderzalen, 5 middelgrote vergaderzalen,  
5 kleinere vergaderzalen en 10 discussiekamers.  

Alle zalen zijn voorzien van daglicht en sommige met Airco. 
 

De plenaire zaal is bij een vergaderarrangement inbegrepen. Deze zaal is standaard uitgerust met 
een Beamer met projectiescherm, Flip-over en stiften, Vergaderkoffer met inhoud en (gratis) WIFI. 

Subzalen en overige apparatuur zijn op aanvraag beschikbaar. 
 

Zaal 

m2 Opstelling met maximale aantal personen Prijs in 
Euro's 

Per dag 

 

 U-vorm Carré Theater Kring 
zonder 
tafels 

Cabaret 
 

 

Waliën  
2 t/m 11 

14 6 8 - -  75 

Berkelzaal  
1,4 t/m 6 

30 8 12 20 12  150 

Ehzerzaal 
 (vaste opstelling) 

30 - 8 - -  175 

P.W. 
Janssenzaal 

(vaste opstelling) 

55 10 10 - -  250 

Berkelzaal  
2 en 3 

60 20 28 50 24 32 350 

Heemzaal 
 

60 23 26 50 22 30 350 

Celestijnse 
zaal 

90 22 28 50 30  400 

IJssel 
Zaal  

105 30 40 70 36 40 350 

Berkelzaal  
8 

105 30 40 70 36 40 750 

Theater 
Zaal  

180 50 56 180 50 68 950 

De Vrije Vogel 
met eigen terras 

65 20 26 48 20 30 600 

Baileybar met 
eigen bar & terras 

155      350 

 
De volgende zalen zijn voorzien van airconditioning: Berkelzaal 2, 3 en 8, Heemzaal, P.W. 
Janssenzaal en de Theaterzaal. 

  



 

Impressie van de zalen 

Theaterzaal                                 Theaterzaal 

 

 

 

 

 

 

Berkelzaal 8                                  De Vrije Vogel zaal 

 

 

 

 

 

 

Heemzaal             Berkelzaal 2/ Berkelzaal 3 

 

 

 

 

 

 

PWJanssen zaal                             Celestijnse zaal 

 

 
  



Audiovisuele apparatuur 
 per dag 
 
Flip-over met papier en stiften in plenaire zaal ...................................................................... gratis 
Beamer met projectiescherm in plenaire zaal ....................................................................... gratis 
Whiteboard in plenaire zaal (op aanvraag) ........................................................................... gratis 
 
(Extra) flip-over met papier en stiften. ................................................................................... € 10,00 
Video afspeelapparatuur/DVD ............................................................................................... € 20,00 
Video opnameapparatuur ...................................................................................................... € 79,00 
Cd-speler ............................................................................................................................... € 30,00 
Groot projectiescherm ........................................................................................................... € 89,00 
Geluidsinstallatie met microfoon............................................................................................ € 79,00 
(Extra) microfoon ................................................................................................................... € 25,00 
(Extra) beamer (op aanvraag) met projectiescherm  ............................................................ € 90,00 
Spreekgestoelte ..................................................................................................................... € 12,00 
Printer (excl. Papier) .............................................................................................................. € 38,00 
Laptop .................................................................................................................................... € 80,00 
Breedbeeld tv......................................................................................................................... € 50,00 
Flatscreen .............................................................................................................................. € 40,00 
 

Prijzen overige apparatuur op aanvraag 
 
 

 
Overige prijzen 

 
Fotokopie .................................................... per pagina ......................................................... € 0,15 
Kleurenkopie A4 ......................................... per pagina ......................................................... € 1,00 
Sheets ......................................................... per pagina ......................................................... € 0,75 
Printen ........................................................ per pagina ......................................................... € 0,15 
Telefoonkosten ........................................... per impuls .......................................................... € 0,25 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Dranken 
 
 
Koffie/thee ................................................................................................................................. €    2,75 
Cappuccino, Koffie verkeerd, Espresso ................................................................................... € 3,00 
Frisdranken ............................................................................................................................... € 2,85 
Vruchtensappen v.a .................................................................................................................. € 3,35 
Bier glas v.a .............................................................................................................................. € 3,00 
Speciaal bieren v.a ................................................................................................................... € 5,00 
Wijnen v.a. ................................................................................................................................ € 4,00 
Port/Sherry/Vermout ................................................................................................................. € 3,85 
Binnenlands gedistilleerd v.a.  ................................................................................................. € 4,00 
Buitenlands gedistilleerd v.a.  .................................................................................................. € 5,00 
Likeuren v.a. ............................................................................................................................ € 5,00 
Cognac/Malt Whisky ................................................................................................................. € 6,50 
 
 

ACTIEF / OUTDOOR 
 
 
Ons uitgestrekte landgoed met bos, weide en de rivier de Berkel, leent zich uitstekend voor sportieve 
evenementen. De outdoor-activiteiten kunnen onderdeel zijn van een doelgerichte teamtraining, maar 
ook recreatieve programma's voor een stukje ontspanning en plezier, behoren tot de mogelijkheden. 
 

Enkele uitdagingen: 
Solex tour door de Achterhoek / Drône vliegen/ Tuk Tuk rijden 

Handboog- & Kruisboog schieten / Laser Kleiduif schieten/ Graffiti Workshop/ Glas Blazen 
Kanovaren / Bubble Bal 

Haka Workshop/ Brug bouwen / Schapen drijven 
Spiegelen met honden/ spiegelen met paarden / Workshop Schermen 

 
Uitgebreide informatie over Outdoor-activiteiten is op aanvraag te verkrijgen. 
 
 
Na een dag van inspanning is het heerlijk om in onze bar of op het terras te genieten van een drankje 
met uitgebreide barbecue, koud & warm buffet of hapjesbuffet. Maar ook een High-Tea, High-Beer of 
High-Wine behoort tot de mogelijkheden. 
 
Uiteraard staat onze keuken ook open voor uw suggesties! 
 
 
 
 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
 
Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Alle in deze brochure 
vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 
 
 


