Contact
Bezoekerscentrum Veluwezoom
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden
T: 026-49 79 100
E: B.Veluwezoom@natuurmonumenten.nl
I: www.natuurmonumenten.nl/vergaderen

Natuurmonumenten en uw bedrijf
Ons land mooi en groen houden én mensen actief betrekken bij de
natuur. Dit doen we samen met ruim 730.000 leden en donateurs,
3.500 vaste vrijwilligers én het bedrijfsleven.
Samenwerking met bedrijven is een mes dat aan twee kanten snijdt.
Het brengt onze ambitie dichterbij en het biedt bedrijven de
mogelijkheid hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien aan
hun eigen doelgroepen én aan de achterban van
Natuurmonumenten.
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden over samenwerking
met Natuurmonumenten kunt u contact opnemen met
Team Partnerschappen Bedrijven
T: 035 - 655 92 84
E: bedrijven@natuurmonumenten.nl

Met uw bijdrage voor de zaal steunt u het
goede werk Natuurmonumenten.

Vergaderen bij
Bezoekerscentrum
Veluwezoom

Vergaderen in de Natuur

Catering

Bent u op zoek naar een mooie en
inspirerende locatie voor uw
bijeenkomst? Bezoekerscentrum Veluwezoom
van Natuurmonumenten biedt u een sfeervolle
vergaderruimte in een prachtige omgeving.

De catering wordt verzorgd door onze partner Brasserie
Veluwezoom. U heeft de keuze uit zakelijke koffiearrangementen
en heerlijke lunches. De prijzen van de lunches variëren tussen
€ 9,75 tot € 16,50. Op uw wens is maatwerk ook mogelijk.

Op een steenworp afstand van Arnhem en de A12 ligt Nationaal
Park Veluwezoom. Het uitgestrekte natuurgebied kenmerkt zich
door de hoogteverschillen welke zorgen voor indrukwekkende
vergezichten over de glooiende heidevelden.
Nationaal Park Veluwezoom is één van de 355 gebieden van
Natuurmonumenten en met 5.100 hectare ook één van de
grootste natuurgebieden van de vereniging.
Wij bieden u een vergaderruimte in een unieke omgeving inclusief
alle service om van al uw bijeenkomsten een succes te maken.
Bezoekerscentrum Veluwezoom is een ideale locatie voor uw
zakelijke vergadering, gezellige teambuilding of interessante
cursus.
Combineer uw bijeenkomst bijvoorbeeld met een wandeling over
de heide of verken het gebied per gehuurde fiets.
De informele setting maakt dat iedereen zich snel thuis voelt en
biedt u ruimte voor frisse ideeën.
U heeft standaard tot uw beschikking:
• Een interactief touch screen voor al uw presentaties
• Gratis WiFi
• Flip-over met stiften, eventueel digitaal
• Goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer
• Gratis parkeervoorzieningen
Zaalcapaciteit Edelhertzaal:
Maximaal 25 personen in vergaderopstelling
Maximaal 40 personen in theateropstelling
Prijzen:
Huur Edelhertzaal 1 dagdeel: € 125,Huur Edelhertzaal 1 dag:
€ 240,Heeft u interesse in onze sfeervolle vergaderruimte? Ons team staat
van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00u en 17.00u klaar om u
telefonisch te woord te staan op telefoonnummer

026-49 79 100 of stuur een e-mail naar
bcveluwezoom@natuurmonumenten.nl
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Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan uw eigen lunchpakket
mee te nemen en te nuttigen in de vergaderzaal of tijdens een
wandeling in het prachtige park. Door deze service blijven de
kosten van uw bijeenkomst laag en kunt u toch over een ruimte
buiten uw eigen kantoor beschikken.

Vergaderbreak
Wilt u éven een uurtje wat (anders) doen. Onze partner Peter
Oversteegen neemt u graag mee naar buiten voor een verfrissende
onderbreking van uw vergadering, training of cursus.
Bijvoorbeeld een teambuildingscircuit, Down Hill steppen,
boogschieten, laser kleiduifschieten of op pad op de
Veluwescooter. Kortom voldoende mogelijkheden voor
een sportieve onderbreking van uw bijeenkomst.

Wandelen
Als u meer wilt weten over Nationaal Park Veluwezoom is het ook
mogelijk uw bijeenkomst te combineren met een wandeling onder
leiding van een ervaren gids van Natuurmonumenten. Heeft u niet
zoveel tijd maar wilt u wel genieten van de natuur om u heen is
een wandeling op eigen gelegenheid een goed alternatief.
U volgt dan vanuit Bezoekerscentrum Veluwezoom één van
de gemarkeerde routes.

Buitengewoon Veluwezoom
• Inspirerende omgeving
• Centraal gelegen
• Gratis parkeervoorzieningen
• Goed bereikbaar met de auto en
openbaar vervoer
• Informele setting
• Ideaal startpunt voor
teambuilding programma's

