
 Groepsaccommodatie ’t Voorhuis 2023 
 

  
 

De Bulten 4, 9468 TD  Annen (Dr.) 
Telefoon: (0598) 46 85 77  |  Fax: (0598) 46 85 85 

E-mail: info@breelandrecreatie.nl|  www.breelandrecreatie.nl 

Alle ruimte voor een geslaagd verblijf 

 
’t Voorhuis (max. 25 personen) 
Accommodatieprijs 
 
Maand  Weekend 1) ½ Midweek Midweek   

Januari  € 1.100,00 € 750,00  € 1.400,00  
Februari  € 1.100,00 € 750,00  € 1.400,00 
Maart  € 1.100,00 € 750,00  € 1.400,00  
April  € 1.350,00 € 800,00  € 1.500,00  
Mei  € 1.500,00 € 875,00  € 1.650,00  
Juni  € 1.500,00 € 875,00  € 1.650,00  
Juli  € 1.500,00 € 875,00  € 1.650,00  
Augustus € 1.500,00 € 875,00  € 1.650,00  
September € 1.500,00 € 875,00  € 1.650,00  
Oktober  € 1.350,00 € 800,00  € 1.500,00  
November € 1.100,00 € 750,00  € 1.400,00 
December € 1.100,00 € 750,00  € 1.400,00  
 
Feestdagen              

Pasen (3 nachten)    € 1.800,00  
Hemelvaart (3 nachten)    € 1.975,00 
Hemelvaart (4 nachten)    € 2.250,00  
Pinksteren (3 nachten)    € 1.975,00 
Kerst (3 nachten, van 24 tot 27 december)  € 1.450,00 
Oud en nieuw (3 nachten)    € 1.975,00  
Oud en nieuw (4 nachten)    € 2.250,00   
Zomerweek zaterdag tot zaterdag   € 2.300,00  
1) Vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondag 16.00 uur 
meerprijs t/m maandag 10.00 uur:   €    300,00 
 
Bijzonderheden 
- De accommodatieprijs is inclusief 9% btw 
- De accommodatie dient dweilschoon opgeleverd te worden. 
- Bij alleen veegschoon achterlaten betaalt u € 125,00 
- Prijzen zijn inclusief gas, water, elektra, douches, toiletpapier, vuilniszakken  
   en koffiefilters. 
- Dekbedden en kussens zijn aanwezig. 

- Prijzen zijn excl. toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht 
- Huur lakenset € 7,50 
- Hond € 10,00 per nacht 

- Vrij gebruik van Wifi 
 
De standaard Recron-voorwaarden zijn van toepassing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze sfeervolle Drentse boerderij biedt groepen tot en met 25 
personen veel gezelligheid, comfort en privacy. Dankzij het 
kleinschalige karakter en de authentieke boerderijsfeer zult u zich 
snel thuis voelen in ’t Voorhuis. Een eigen omsloten terras met veel 
klim- en speeltoestellen en een eigen sportveldje, bieden u en uw 
kinderen volop de ruimte. En wilt u met z’n allen een leuke activiteit 
gaan doen? Wij helpen u graag met een juiste keuze uit de vele 
Breeland activiteiten. Zowel voor binnen als voor buiten. 
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Catering 

 
Gebracht in de accommodatie. U kunt kiezen voor een gehele of 
gedeeltelijke verzorging. Een greep uit de mogelijkheden: 
- Ontbijt   € 11,00 p.p.    
- Breeland broodtafel € 16,50 p.p.  
- Warme maaltijd v.a. € 14,50 p.p. 
- Barbecue v.a.  € 22,50 p.p. 
- Barbecue t/m 12 jaar € 12,50 p.p. 
 
Informeer vrijblijvend naar onze uitgebreide catering mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

Omgeving 

Annen is één van de vele authentieke esdorpen in de gemeente Aa 
en Hunze en is gelegen nabij de steden Groningen en Assen. Een groot deel van de gemeente ligt op de 
Hondsrug. Het bos en heidevelden zijn vlakbij met prachtige wandel- en fietsroutes langs hunebedden, 
karakteristieke dorpjes en schitterende natuurgebieden. In Annen zijn diverse voorzieningen, zoals een zwembad 
(3km), een winkelcentrum en sportfaciliteiten. In Zuidlaren is een subtropische zwembad (10km).  

 

       Begane grond    Verdieping 
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