
 MEETINGS EN
   EVENTS 



Ver weg van de hectiek van de stad en omringd door water, 
groen en kuddes grote grazers kun je hier in alle rust terecht 
voor een vergadering, presentatie en een aansluitende borrel. 
Of je nu wilt brainstormen of knopen door wilt hakken, het 
Middeleeuwse kasteel, de vesting en het soldatendorp zijn de 
perfecte setting voor ieder evenement. 

 

DE ZALEN

WATERLINIE KAMER EN DE SCHOTSE KAMER
De waterlinie- en de Schotse kamer zijn authentiek, je voelt de historie. 
Tussen 1750 en 1754 lag er een detachement Schotten gelegerd op 
Loevestein, en in de Schotse kamer zijn er prachtige muurschilderingen 
aangebracht. 

De kamer is voorzien van moderne faciliteiten zoals een fijne koffie corner 
en de nieuwste Samsung Smart Flip. Er staat een grote bloktafel met een 
maximale capaciteit van 16 personen. 

 

 WELKOM OP LOEVESTEIN



HET ARSENAAL
Het Arsenaal is een multifunctionele ruimte, die gebruikt kan worden 
voor een productpresentatie, plenaire sessie of voor een vergadering. 
Daarnaast is het een sfeervolle ruimte voor netwerk evenementen, 
culinaire diners of meer bourgondisch; een shared diner.
Afmetingen: Lengte: 16,50 meter. Breedte: 5,60 meter

HET BROUWHUIS
Het Brouwhuis is een stoere locatie op de voorburcht met uitzicht op 
het kasteel. Het Brouwhuis is ingericht met het militaire verleden van 
Loevestein in gedachten. De ruimte kan gebruikt worden voor een 
productpresentatie, plenaire sessie of voor een netwerkevent. De locatie 
is ook zeer geschikt voor zakelijke diners of recepties. 
Afmetingen: Lengte: 18,80 meter. Breedte: 10,60 meter

HET TUIGHUIS
Deze locatie bevindt zich eveneens op de voorburcht en heeft hetzelfde 
stoere karakter als het Brouwhuis. Deze locatie is vooral geschikt voor een 
borrel, een kop goede koffie of een plek om samen te komen tijdens een 
teambuilding. De inrichting is strak, eenvoudig en van goede kwaliteit.
Afmetingen: Lengte: 20,00 meter. Breedte: 5,80 meter

SERVICE EN AANDACHT
Persoonlijke service staat bij ons voorop. Ook een andere invulling, zoals 
het organiseren van hybride events behoort tot de mogelijkheden. Wij 
denken graag met je mee. We luisteren naar jullie wensen en zorgen ervoor 
dat het jullie aan niets ontbreekt.



VERGADERARRANGEMENTEN
De culinaire aankleding. Een koffie / thee arrangement, een broodje of 
juist een uitgebreide lunch, alles is mogelijk! Onderstaand een selectie van 
deze mogelijkheden. 

ONTBIJT
Vers en uitgebreid ontbijt   € 14,75 p.p

VERGADERARRANGEMENT
Koffie, thee, water, mintjes    € 9,50 p.p 

PAUZE SNACKS
Loevestein koek     € 2,75 p.p 
Friandises     € 3,75 p.p
Muffin | Choco of Yoghurt    € 2,95 p.p
Worstenbroodje    € 3,25 p.p
Smoothie     € 3,75 p.p
Bommelwaard fruitsalade   € 4,25 p.p

KOFFIE / THEE ONTVANGST
Koffie / thee (2p.p)     € 4,75 p.p 
Koffie / thee (2p.p) en fruitwater   € 5,75 p.p
Koffie / thee (2p.p) en kasteelkoek    € 6,25 p.p
Koffie / thee (2p.p) en friandises   € 7,25 p.p

LUNCH
Lunch Buffet    v.a. € 18,25 p.p
Soep van het seizoen     € 4,00 p.p
Kroket met brood     € 4,00 p.p
Couscous salade met feta en munt  € 4,25 p.p
Pasteitje met huisgemaakte ragout  € 4,25 p.p



MEER INFORMATIE

HUURPRIJZEN (Prijs per dagdeel)
Schotse Kamer:     € 175,00
Waterlinie Kamer:     € 175,00
Arsenaal:      € 425,00
Brouwhuis:      € 725,00
Tuighuis:      €  525,00
Remise (mogelijk vanaf 18.00):   € 125,00

DAGDELEN
Ochtend:      08.00 - 12.00 
Middag:      13.00 - 17.00  
Avond:       18.00 - 01.00

CAPACITEIT
Ruimte  Opstelling   Capaciteit
Schotse Kamer  Blok opstelling   16 pax 
Waterlinie Kamer Blok opstelling   16 pax
Arsenaal  Diner | staand   90 pax 
     Diner | geserveerd  70 pax 
     Theater    68 pax 
    Theater met ontvangst  56 pax 
     Vergader (blok) opstelling 28 pax 
     Receptie   90 pax
Brouwhuis  Diner | geserveerd  72 pax  
    Diner | staand   120 pax
     Receptie   120 pax
Tuighuis  Receptie   120 pax 
    
  



MEER INFORMATIE

Willen jullie meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact 
met ons op via reserveringen@slotloevestein.nl.


