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‘Een unieke locatie voor uw vergadering, zakelijke 

bijeenkomst, event en nog veel meer!’  
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Parkhotel Horst  
Verrassend veelzijdig! 

Parkhotel Horst is een luxe 4-sterrenhotel en beschikt over 78 hotelkamers, waaronder 

15 deluxe kamers en suites. Daarnaast heeft Parkhotel de beschikking over 12 

multifunctionele zalen die uitermate geschikt zijn voor allerlei bijeenkomsten, zoals 

vergaderingen, congressen, presentaties en andere evenementen. Er is voldoende gratis 

parkeerruimte en Parkhotel Horst beschikt over gratis Wi-Fi in het gehele gebouw. Dus 

ook in het restaurant, in vergaderzalen en in hotelkamers. Door de glasvezelaansluiting is 

het een snelle verbinding met veel capaciteit. 

 

In deze informatiemap treft u een overzicht aan van de meest geboekte arrangementen. 

Uiteraard kunnen wij naast deze arrangementen ook samen met u een programma op 

maat maken. 

 

Informeer vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak voor een rondleiding 

door onze accommodatie.   

 

Contactgegevens: 
Telefoon +31 (0)77 - 397 60 00 
E-mail info@parkhotelhorst.nl 
Internet www.parkhotelhorst.nl 

 

Wij zijn uw betrouwbare en professionele partner! 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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In deze informatiemap treft u de  

volgende gegevens aan: 
 

 

HOTELKAMERS         

• Beschrijving hotelkamers 

• Kamerprijzen 

ZALEN 

• Vergaderarrangementen  

• Plattegronden en capaciteit vergaderzalen 

• Zaalhuur tarieven 

• Tarieven audiovisuele apparatuur                                                                  

ETEN & DRINKEN 

• Mogelijkheden  

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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KAMERS 
 

Parkhotel heeft 78 luxueuze kamers, waaronder een aantal suites. De kamers zijn verdeeld 

over drie verdiepingen die naast de trap, ook met de lift bereikbaar zijn.   

 

Elke kamer is uitgerust met de volgende faciliteiten: luxe badkamer met douche en ligbad, 

toilet, föhn, kluis, bureau, telefoon met wekfunctie, gratis draadloos internet, televisie en 

een gezellig zitje met een comfortabele fauteuil. Een strijkijzer en plank plaatsen wij graag 

op uw kamer. Daarnaast beschikken alle kamers over  koffie en thee faciliteiten. 

 

Ook minder valide gasten vinden bij ons alle aanpassingen voor een aangenaam verblijf. 
 

Prijzen logies/ontbijt per nacht 

• Comfort kamer per kamer  v.a. € 104,50 per nacht 

• Deluxe kamer per kamer v.a. € 124,50 per nacht 

• Junior suite  per kamer v.a. € 134,50 per nacht 

• Suite   per kamer v.a. € 144,50 per nacht 

 

Bovengenoemde prijzen zijn vanaf-prijzen. Prijzen zijn inclusief ontbijt, gratis parkeren, 

toegang tot internet en zwembad, exclusief toeristenbelasting. 
 
 
   

 
 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
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VERGADERINGEN 
 

Zowel voor dag- als voor meerdaagse vergaderingen is Parkhotel Horst een attractieve, 

verrassend veelzijdig en inspirerende vergaderlocatie. Met 12 goed uitgeruste 

vergaderruimtes, waarvan een aantal met panoramisch uitzicht op het water, is Parkhotel 

Horst de perfecte locatie voor uw bijeenkomst, vergadering, congres of evenement. 

 

Wij hebben, voor zowel dag- als voor meerdaagse vergaderingen, speciale arrangementen 

samengesteld. Uiteraard leveren wij buiten deze standaard pakketten ook maatwerk, 

informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden. 
 
 
 
 
 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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DAGDEEL VERGADERARRANGEMENTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Als u maar één dagdeel (ochtend, middag of avond) hoeft te vergaderen, dan kunt u gebruik maken van ons dagdeel 

vergaderarrangement. Uw vergadering uitbreiden met een lunch of diner is geen enkel probleem. 

  

Dagdeel Baron (comfort) 

€ 16,50 p.p. 
 

Dagdeel Graaf (deluxe) 

€ 19,50 p.p. 
 

Dagdeel Kasteelheer (VIP) 

€ 25,50 p.p. 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusief zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de   

vergadering  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal  

• Smoothie  

  
 

 

 

 

  

Exclusief zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens 

de vergadering  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal  

• Smoothie of snack 

• Onbeperkt frisdrank 

• Mix van Celebrations op tafel  

 

 
  

Exclusief zaalhuur 

 

Tijden dagdelen; 

Dagdeel 1:   08:00 – 12:00 

Dagdeel 2:   13:00 – 17:00 

Dagdeel 3:   18:00 – 23:00 

 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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DAG VERGADERARRANGEMENTEN 
 

Naast een dagdeel vergaderarrangement beschikken wij ook over diverse dag vergaderarrangementen. 
 

Dag Baron (comfort) Dag Graaf (deluxe) Dag Kasteelheer (VIP) 

€ 29,50 p.p. € 37,50 p.p. € 57,00 p.p. 
   

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins 

• Een goed verzorgde lunch in ons restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering 

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

 

 

 

 

 

 

Exclusief zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins 

• Een goed verzorgde lunch in ons restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering 

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal 

• Ochtend- of middagsnack 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusief zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Een goed verzorgde lunch in ons restaurant 

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering 

• Pepermuntjes op tafel 

• Gebruik van een flip-over 

• Handfruit in de zaal 

• Ochtend en middagsnack 

• Onbeperkt frisdrank 

• Mix van Celebrations op tafel 

 

 
 

 

 

Exclusief zaalhuur 

 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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MEERDAAGSE VERGADERARRANGEMENTEN 
 

 Uw vergadering combineren met de voordelen van een hotel? Luxe vergaderen, heerlijk lunchen/dineren én overnachten in een van 

onze comfortabele kamers. Wanneer u uw vergadering combineert met één of meerdere overnachtingen komt de zaalhuur te vervallen. 

 

 

 

 

24 – uurs Baron (comfort) 24 uurs - Graaf (deluxe) 24 uurs – Kasteelheer (VIP) 

€ 164,50 p.p. € 174,50 p.p. € 194,50 p.p. 
 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Een goed verzorgde lunch in ons restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering 

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Een driegangendiner  

• Een overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• Uitgebreid ontbijtbuffet  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inclusief 1 dag zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Een goed verzorgde lunch in ons restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal  

• Ochtend- of middagsnack  

• Een driegangendiner  

• Een overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• Uitgebreid ontbijtbuffet  

 

 

 

 

Inclusief 1 dag zaalhuur  

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• Een goed verzorgde lunch in ons restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergadering  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal 

• Ochtend- of middagsnack  

• Onbeperkt frisdrank  

• Mix van Celebrations op tafel  

• Een driegangendiner  

• Een overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• Uitgebreid ontbijtbuffet  

 

 

 Inclusief 1 dag zaalhuur   

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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2 - daags Baron (comfort) 2 – daags Graaf (deluxe) 2 – daags Kasteelheer (VIP) 

€ 190,50 p.p. € 200,50 p.p. € 224,50 p.p. 
 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• 2x een goed verzorgde lunch in ons 

restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergaderingen  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Een driegangendiner  

• Een overnachting in een comfortabele 

hotelkamer 

• Uitgebreid ontbijtbuffet  

  

  

 

  

  

 

Inclusief 2 dagen zaalhuur 

 

Inhoud:  

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• 2x een goed verzorgde lunch in ons 

restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergaderingen  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal 

• Ochtend- of middagsnack 

• Een driegangendiner 

• Een overnachting in een comfortabele 

hotelkamer. 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

 

 

 

 

Inclusief 2 dagen zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• 2x een goed verzorgde lunch in ons 

restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens 

de vergaderingen  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal 

• Ochtend- en middagsnack 

• Onbeperkt frisdrank  

• Mix van Celebrations op tafel  

• Een driegangendiner 

• Een overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• Uitgebreid ontbijtbuffet  

 

  

Inclusief 2 dagen zaalhuur 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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3 - daags Baron (comfort) 3 – daags Graaf (deluxe) 3 – daags Kasteelheer (VIP) 

€ 348,50 p.p. € 368,50 p.p. € 403,50 p.p. 
 

 

Inhoud:  

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• 3x een goed verzorgde lunch in ons 

restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergaderingen  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over 

• 2x driegangendiner  

• 2x overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet  

 

 

 

 

 

Inclusief 3 dagen zaalhuur 

 

Inhoud:   

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• 3x een goed verzorgde lunch in ons 

restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water tijdens de 

vergaderingen  

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over 

• Handfruit in de zaal  

• Ochtend- of middagsnack  

• 2x driegangendiner  

• 2x overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet  

  

 

 

Inclusief 3 dagen zaalhuur 

 

Inhoud: 

• Ontvangst met koffie/thee en muffins  

• 3x een goed verzorgde lunch in ons 

restaurant  

• Onbeperkt koffie/thee en water 

tijdens de vergaderingen     

• Pepermuntjes op tafel  

• Gebruik van een flip-over  

• Handfruit in de zaal  

• Ochtend- en middagsnack  

• Onbeperkt frisdrank  

• Mix van Celebrations op tafel  

• 2x driegangendiner  

• 2x overnachting in een comfortabele 

hotelkamer  

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet 

 

Inclusief 3 dagen zaalhuur 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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BREAK MOGELIJKHEDEN 
 

Tijdens uw vergadering zijn er tal van mogelijkheden om uw ochtend- of middagbreak in 

te delen. Naast een break in de zaal of andere ruimte in het hotel kunt u bijvoorbeeld 

ook denken aan een break buiten op ons terras met uitzicht over het prachtige meer. 

Zelfs een mooie wandeling rondom het meer is mogelijk! 

 

Tijdens deze korte wandeling van circa 15 minuten kunt u heerlijk uw benen strekken 

maar kunt u tevens genieten van zuurstofrijke buitenlucht in de bosrijke omgeving; goed 

voor lichaam en geest dus! Deze wandeling in combinatie met een smoothie of koffie      

to-go is een echte aanrader voor elke vergader-break! 

 

 
 

Break snacks 

Dutch 

Hollands Bittergarnituur 16 st. (warm) € 9,00 

Broodje kroket € 3,75 

Saucijzenbroodje € 3,75 
 

Asia 

Vietnamese loempia € 2,25 

Grote loempia € 4,00 

Noedels met kip of vegetarisch € 4,25 

Kipsate, kroepoek en Atjar € 3,75 
 

Healthy 

Broodje Caprese € 3,75 

Smoothie € 4,60 

Vers fruit met yoghurt € 2,75 

 

 

  

Naast reguliere breaks zijn er ook 

mogelijkheden ter invulling van 

nevenactiviteiten tijdens uw 

vergadering. Denk bijvoorbeeld aan 

teambuildingsactiviteiten, bootcamp,  

e-choppers etc. Informeer gerust 

naar alle mogelijkheden! 
 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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ZAALOPSTELLING 

 
 

 

          

 Zaal u-vorm theater school carré cabaret receptie feesten diner 

1) Baron van Wittenhorst 1 14 35 16 16 32 AFH AFH AFH 

2) Baron van Wittenhorst 2 24 60 24 32 36 AFH AFH AFH 

3) Baron van Wittenhorst 3 20 48 24 24 32 AFH AFH AFH 

 Baron van Wittenhorst 1+2 AFH 190 80 AFH 72 150 150 90 

 Baron van Wittenhorst 2+3 AFH 190 80 AFH 72 150 150 90 

 Baron van Wittenhorst 1+2+3 AFH 225 64 AFH 96 250 250 130 

4) Graaf van Westerholt 1 12 40 12 16 24 AFH AFH AFH 

5) Graaf van Westerholt 2 12 40 12 16 24 AFH AFH AFH 

 Graaf van Westerholt 1+2 26 70 24 32 48 AFH AFH AFH 

6) Baron van Fürstenberg 1 12 40 12 16 24 AFH AFH AFH 

7) Baron van Fürstenberg 2 12 40 12 16 24 AFH AFH AFH 

 Baron van Fürstenberg 1+2 26 70 24 32 48 AFH AFH AFH 

8) Stijlkamer Huys ter Horst 16 40 22 20 28 AFH AFH 32 

9) Boardroom Hertog van Gelre - - - 10 - - - - 

10) Heer van Miyrlear 1 Blokopst. 

10 

16 12 12 15 AFH AFH AFH 

11) Heer van Miyrlear 2 Blokopst. 

10 

16 12 12 15 AFH AFH AFH 

12) Heer van Miyrlear 3 Blokopst. 

10 

16 12 12 15 AFH AFH AFH 

 Heer van Miyrlear 1+2 14 32 18 18 24 AFH AFH 32 

 Heer van Miyrlear 2+3 14 32 18 18 24 AFH AFH 32 

 Heer van Miyrlear 1+2+3 24 48 24 28 32 50 50 48 

 

AFH = Afhankelijk van aanvraag 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/
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ZAALHUUR 

 

Onze zalen zijn zelfstandig of in combinatie met andere zalen te huren. Bij de meerdaagse 

arrangementen is de zaalhuur inbegrepen in de arrangementsprijs. Voor de dag- en 

dagdeelarrangementen gelden de volgende tarieven: 

 

  Zalen m2 1 dagdeel 2 dagdelen   

  Boardroom 8 pers 27 € 150 € 195   

    

  Baron van Wittenhorst 1 of 3 68 € 120 € 175   

  Baron van Wittenhorst 2 105 € 175 € 225   

  Baron van Wittenhorst 1+2 of 2+3 173 € 205 € 245   

  Baron van Wittenhorst 1+2+3 241 € 285 € 325   

    

  Graaf van Westerholt 1 of 2 51 € 125 € 165   

  Graaf van Westerholt 1 en 2 102 € 175 € 225   

    

  Baron von Fürstenberg 1 of 2 51 € 125 € 165   

  Baron von Fürstenberg 1 en 2 102 € 175 € 225   

    

  Stijlkamer Huys ter Horst 60 € 150 € 195   

    

  Heer van Miylaer 1 of 2 of 3 27 € 95 € 135  
  Heer van Miylaer 1+2 of 2+3 53 € 125 € 165  
  Heer van Miylaer 1+2+3 80 € 155 € 195  
    

 

Tijden dagdelen: 

Dagdeel 1:  08:00 – 12:00 

Dagdeel 2:  13:00 – 17:00 

Dagdeel 3:  18:00 – 23:00 
 

Wij gaan ervan uit dat de zaalhuur en eventueel bijkomende kosten op een gezamenlijke 

rekening geboekt kunnen worden. Voor bijeenkomsten waarbij dit niet mogelijk is 

(exposities, openbare verkopen e.d.) of waarbij er bewust niet voor gekozen wordt, 

gelden andere tarieven die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

mailto:info@parkhotelhorst.nl
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LOSSE TARIEVEN 
 

 

 

Food & Beverage 

Kan koffie € 15,00 

Kan thee € 9,00 

Kan jus d’orange/melk € 9,00 

Fles water € 4,50 

Flesje frisdrank in vergaderzaal € 2,50 

Plakje cake € 1,00 

Lunchbuffet (vanaf 15 pax.) € 17,50 

Diner op aanvraag 
  

Extra’s voor in de zaal 

Fruitschaal per persoon € 1,25 

Celebrations per persoon € 1,25 

Mini muffins per persoon € 0,75 

Cake per persoon € 1,00 

Stroopwafels per persoon € 1,25 
     

Audiovisueel 

Flip-over met stiften € 12,50 

Projectiescherm € 20,00 

Beamer & projectiescherm € 50,00 

Laptop € 55,00 

Geluidsinstallatie met 

Geluidsbox met 2 microfoons € 55,00 

Geluid van laptop via boxen € 19,50 

Laptopgeluid met microfoon  Op aanvraag 

Diversen 

Spreekgestoelte € 25,00 

 

 

 

Parkhotel Horst beschikt 

over Wi-Fi in het gehele 

gebouw. Dus ook in 

vergaderzalen en 

hotelkamers kunt u 

gratis draadloos 

internetten met hoge 

snelheid. 
 

mailto:info@parkhotelhorst.nl
http://www.parkhotelhorst.nl/

