
 6. Vergaderen, teambuilding & teamtraining 2023 

 

Breeland is dé ideale locatie voor zakelijk 
gerichte bijeenkomsten en praktische en 
doelgerichte teambuilding of teamtraining. 
Vergaderen in volledige privacy: In combinatie 
met een veelzijdig in- en outdoor 
activiteitenaanbod krijgt uw zakelijke 
bijeenkomst een merkbaar hoger rendement 
en versterkt het de teamprestaties. 

 

Zakelijk trefpunt voor groepen en bedrijven 

 
Breeland beschikt over een moderne vergaderruimte, die is uitgerust met de benodigde 
vergaderfaciliteiten. Er is tevens ruimte voor subgroepen. Vanuit de uitstekende keuken wacht u 
gedurende de dag een verrassend goede verzorging. 
 

 
Vergaderarrangementen   >20 pers. 6-20 pers. 
 
 
Dagdeel (ochtend of middag) + lunch € 29,50 pp       € 36,50 pp 
Ontvangst met koffie en koek.  
Koffie, thee, ijswater en snoepgoed. 
Handige lunch 
(soep, diverse luxe belegde broodjes, fruit en lunchdrankjes) 
 
Dagdeel (ochtend of middag)  € 19,50 pp € 22,50 pp 
Ontvangst met koffie en koek. 
Koffie, thee, ijswater en snoepgoed. 
 
Dag arrangementen   € 36,50 pp    € 41,50 pp 
Ontvangst met koffie en koek. 
Koffie, thee, ijswater en snoepgoed de hele dag. 
Handige lunch 
(soep, diverse luxe belegde broodjes, fruit en lunchdrankjes) 
 
Optioneel 
Pauze met een consumptie en snack  €   6,00 pp  
3- of 4-gangen diner     € 29,50 pp 
 
De vergaderarrangementen zijn inclusief:  
zaalhuur, flip-over, papier, scherm + beamer en tool-kit. Vergaderopstelling in overleg. 
Voor het werken in sub groepjes heeft u de beschikking over meerdere ruimtes. Bovenstaande 
arrangementen zijn exclusief consumpties, tenzij deze genoemd zijn. 

Voor teamtraining beschikken wij over verschillende programma’s en samenwerkingsoefeningen. 
Tussendoor een frisse neus halen met een wandeling door het nabijgelegen natuurgebied of juist een 
rondje op de step? Vraag naar de mogelijkheden. 
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Zaalzetting zaal boven 

Theater opstelling 
- maximaal 60 personen 

 

 

Vergader opstelling              U - vorm 
- maximaal 24 personen 
 

 

  

Flipover 

Scherm 

 

Flipover 

 

 

Scherm 
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Carré opstelling 
- maximaal 24 personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaret opstelling 
- maximaal 36 +2 sprekers  

 
 

 


