
  

 

  

Vergaderen op een plek waar ooit  

de koeien op stal stonden… 

 

PRIJSLIJST  

Vergader- 

arrangementen 



  

  

 

 

 

 

 

 

ADRES 

Gasterij Onder de Panne 

Oeffeltseweg 26 

5835 BC Beugen 

 

Groepsaccommodatie De Vilt  

Laag Werveld 9 

5835 CP Beugen 

 

TELEFOON 

Arno: 06-58887610 

Ellen: 06-20974905 

 

EMAIL 

info@gasterijonderdepanne.nl 

info@groepsaccommodatiedevilt.nl 

 

WEBSITE 

www.gasterijonderdepanne.nl 

www.groepsaccommodatiedevilt.nl 

 

VERGADEREN OP EEN PLEK 

WAAR OOIT DE KOEIEN OP 

STAL STONDEN… 
 
Voor een vergadering, training, workshop of 

teambuilding draagt een inspirerende  

en sfeervolle locatie bij aan het resultaat.  

Hier vind je de perfecte mogelijkheden om in 

een ontspannen, gemoedelijke en vooral 

ongedwongen sfeer te vergaderen of een 

cursus te geven. Je kunt rekenen op een 

vergaderlocatie welke van alle faciliteiten is 

voorzien.  

 

Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om de 

bijeenkomst in de buitenlucht of op het 

overdekt terras te houden. Wij verzorgen 

koffie/thee/water/ frisdrank en wat lekkers uit 

Brabant. De lunch kan variëren van 

eenvoudig tot zeer  uitgebreid.  

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor een 

ontspannen afronding met een (buiten) 

activiteit, buffet, barbecue of borrel. 

 

Wanneer je een meerdaagse wil reserveren is 

de vergaderlocatie Gasterij Onder de Panne 

en zal bij Groepsaccommodatie De Vilt de 

overnachting plaatsvinden. 

 

WERKEN MAG TOCH OOK GENIETEN ZIJN! 

 

mailto:info@gasterijonderdepanne.nl
http://www.gasterijonderdepanne.nl/


  

  
Gasterij Onder de Panne 

 prijs p.p. excl. lunch Prijs p.p. incl. lunch 

1 dagdeel 17,50 30,00 

ontvangst met koffie, thee, koek en versnaperingen 

onbeperkt koffie, thee, water gedurende de bijeenkomst 

lunch met onder andere soep en warme/koude snack 

 

Gasterij Onder de Panne  

  prijs p.p. incl. lunch 

2 dagdelen  43,50 

ontvangst met koffie, thee, koek en versnaperingen 

onbeperkt koffie, thee, water gedurende de bijeenkomst 

lunch met onder andere soep en warme/koude snack 

 

Gasterij Onder de Panne 

 prijs per persoon 

3 dagdelen 74,50 

ontvangst met koffie, thee, koek en versnaperingen 

onbeperkt koffie, thee, water gedurende de bijeenkomst 

lunch met onder andere soep en warme/koude snack 

driegangendiner in buffetvorm 

 

Gasterij Onder de Panne en Groepsaccommodatie De Vilt  

 prijs per persoon 

3 dagdelen & overnachting 131,00 

ontvangst met koffie, thee, koek en versnaperingen 

onbeperkt koffie, thee, water gedurende de bijeenkomst 

lunch met onder andere soep en warme/koude snack 

driegangendiner in buffetvorm 

overnachting  

uitgebreid ontbijtbuffet 

 

Gasterij Onder de Panne en Groepsaccommodatie De Vilt  

 prijs per persoon 

5 dagdelen & overnachting 159,00 

ontvangst met koffie, thee, koek en versnaperingen 

onbeperkt koffie, thee, water gedurende de bijeenkomst 

2x lunch met onder andere soep en warme/koude snack 

driegangendiner in buffetvorm 

overnachting  

uitgebreid ontbijtbuffet 
 

 

Gasterij Onder de Panne en Groepsaccommodatie De Vilt 

 prijs per persoon 

6 dagdelen & overnachting 261,50 

ontvangst met koffie, thee, koek en versnaperingen 

onbeperkt koffie, thee, water gedurende de bijeenkomst 

2x lunch met onder andere soep en warme/koude snack 

2x driegangendiner in buffetvorm 

2x overnachting  

2x uitgebreid ontbijtbuffet 



  

 
Gasterij Onder de Panne 

Zaal Toontje (bankstellen) 8 personen 

Zaal Manus (blok of u-vorm) 12-16 personen 

Zaal Janus (ovale tafel) 6-8 personen 

Grote zaal cabaret 32 personen 

Grote zaal school 20 personen 

Grote zaal carré 24 personen 

Grote zaal theater 60 personen 

Grote zaal u-vorm 22 personen 

Grote zaal informeel 100 personen 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderzaal coronaproof maximale capaciteit 15 personen 
 

Groepsaccommodatie De Vilt 

Bij meerdaagse trainging zal de overnachting plaatsvinden bij 

Groepsaccommodatie De Vilt welke is voorzien van 8 

gastenkamers met eigen sanitair en 3 gastenkamers met 

gedeelde sanitair. 

   

Bij alle arrangementen is het volgende inbegrepen: 

- zaalhuur 

- gebruik van tv of beamer en scherm 

- flipover met papier en stiften 

- gratis Wifi 

- gratis parkeergelegenheid 

Voor dagarrangementen geldt het minimum bedrag van  

€ 155,00 exclusief lunch.  

 

Alle  bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW 

 

Frisdrank   1,75 per flesje 

Bier / Radler   2,50 per flesje 

Wijn   12,50 per fles 

 

De dag afsluiten met bijvoorbeeld een borrel, diner, barbecue 

of een activiteit behoord uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

Vraag de cateringkaart op en bekijk de activiteiten op onze 

website. Neem gerust contact met ons op want wij denken 

graag mee om een passend programma samen te stellen. 
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