
Buitenplaats
Beekhuizen

Vergader, verblijf 
en verwonder…

Benieuwd naar de mogelijkheden 
geworden of wil je een reservering maken?
Neem dan contact op met onze event coördinator via 

events@buitenplaatsbeekhuizen.nl of telefonisch op 

06 83 83 46 12. Ook als je vragen hebt over een groter 

event in de Buitenlucht denken wij graag met je mee. 

Soms moet je er gewoon even tussenuit...
Weg van verwachtingen en verplichtingen en terug 

naar dat wat écht belangrijk is in het leven. Frisse 

lucht, fijn samenzijn en nieuwe ervaringen opdoen. 

Ontdek Buitenplaats Beekhuizen en ervaar de rust 

van de natuur!

Wij bieden al 
vergaderarrangementen 

vanaf €15 p.p. aan.

Bovenallee 1 • 6881 AJ Velp (Gld)

+31 26 20 20 365 • info@buitenplaatsbeekhuizen.nl

www.buitenplaatsbeekhuizen.nl  •  

#genietbeleefverwonder, #buitenplaatsbeekhuizen, 

#restaurantwoodz, #woodzbeekhuizen

Buitenplaats
Beekhuizen

Kom tot goede ideeën tijdens een 

bijeenkomst in onze Vergaderlodge en 

ervaar de rust van de natuur!

www.buitenplaatsbeekhuizen.nl

Ons kleinschalig ‘glamping-only’ vakantiepark  
biedt het hele jaar door de mogelijkheid om comfortabel 
te overnachten in één van onze avontuurlijke Lodgetenten, 

knusse Pods of de nieuwe Forest Cabins, allemaal mét 
privé-sanitair en voorzien van hedendaags comfort. 

✔	 Gratis parkeren

✔	 Overal goede wifi

✔	 Beamer en scherm

✔	 Schrijfwaren

✔	 Vergadertoolkit (stiften, post-its, schaar e.d).



Zakelijke bijeenkomsten in combinatie met  
overnachtingen in de natuur
De Vergaderlodge is geschikt voor ieder zakelijk samen-

zijn. Afhankelijk van het aantal personen biedt deze 

accommodatie ruimte aan 2 tot 30 personen. WIFI, een 

flip-over, beamer en scherm, een toolkit en schrijfwaren 

zijn voldoende aanwezig om van elke bijeenkomst, van 

heisessie tot workshop, een succes te maken. 

Ons kleinschalig ‘glamping-only’ vakantiepark biedt 

het hele jaar door de mogelijkheid om comfortabel te 

overnachten in één van onze avontuurlijke Lodgetenten, 

knusse Pods of de nieuwe Forest Cabins, allemaal mét pri-

vé-sanitair en voorzien van hedendaags comfort waarbij 

je jezelf direct in de natuur waant!

De Forest Cabin is de meest luxe accommodatie op Bui-

tenplaats Beekhuizen die je geprobeerd móet hebben. 

Waan je volledig één met de natuur door het prachtige 

uitzicht door de hoge ramen. Zowel binnen als buiten is 

het heerlijk zitten; op het (deels) overdekte vlonderterras 

verblijf je letterlijk tussen het groen. 

De Forest Cabin
De Forest Cabins zijn geschikt voor 4 personen en  

ingericht met stoere materialen in natuurlijke tinten. 

De accommodaties zijn voorzien van
✔	 2 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer 

met losse bedden mogelijk

✔	 Badkamer met regendouche, toilet en wastafel

✔	 Open keuken met magnetron, inductiekookplaat, 

vaatwasser, koelkast met vriesvak,  

Dolce Gusto koffiemachine en waterkoker

✔	 Eettafel met comfortabele stoelen

✔	 Ruime zithoek met fraai uitzicht en veel lichtval

✔	 Duurzame verwarming met infrarood plafondpanelen

✔	 Sfeervol vlonderterras met 1 

duoschommelstoel en 2 loungestoelen

✔	 Een eigen picknicktafel naast de Forest Cabin Teambuilding
Om helemaal ondergedompeld en meegenomen te 

worden in de natuur van Nationaal Park Veluwezoom is 

het programma aan te kleden met teambuildingactivi-

teiten in de buitenlucht. 

Eten en drinken
Koffie en thee met iets lekkers bij het ontvangst? Een 

goed gevulde picknicktas of lunchbuffet? Een borrel 

bij de vuurschaal? Een BBQ in de open lucht of een 

uitgeserveerd diner? Een ontbijtmand na een rustige 

nacht? Uiteraard kan het aan de culinaire invulling tijdens 

jullie verblijf niet ontbreken. Wij denken op basis van het 

programma graag mee over een passende invulling 

om de smaakpapillen te prikkelen. Vanuit Restaurant 
Woodz, ons eigen Pop Up en op een festival geïn-

spireerd restaurant, en in samenwerking met lokale 

cateraars hebben wij tal van mogelijkheden om een 

onvergetelijke invulling op het gebied van eten en 

drinken te verzorgen. 
Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en een 

set badlinnen én WIFI zijn aanwezig.

Toch liever actief bezig zoals een fietstocht, een 

gps-wandeling of toer met de bekende blauwe Velu-

wescooters? Dan werken wij samen met Veluwe Actief 

uit Rheden om een activiteit te zoeken die past bij het 

gezelschap en doel van het samenzijn. 

Onze eigen natuurkenner neemt het gezelschap graag 
op pad voor een mooie wandeling, eventueel met een 

goed gevulde picknicktas. 


