Vergaderen
in het groen
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Ben je op zoek naar een inspirerende omgeving?
Bezoekerscentrum Grote Netewoud biedt jou en je collega’s die heerlijke plek aan
om te vergaderen, te plannen of te brainstormen. Je kan bij ons zowel terecht in de
gerenoveerde 17de eeuwse watermolen van Meerhout als in het aanpalende pand
‘De Wasserij’ waar je uitkijkt op de Grote Nete en natuurgebied De Vloyen.
Ontdek ons aanbod!

Bezoekerscentrum Grote Netewoud Watermolen 7 - 2450 Meerhout
T. 014 21 34 50 - bc.grotenetewoud@natuurpunt.be - www.grotenetewoud.be

Vergaderen

in het groen

Het bezoekerscentrum Grote Netewoud
beschikt over twee vergaderruimten
‘Wasserij’ en ‘Watermolen’ en stelt deze
ter beschikking voor vergaderingen,
lezingen en cursussen.

Ook is er een prachtig terras aanwezig,
gelegen aan de vispassage op de Grote
Nete en heb je de mogelijkheid tot een
korte inspirerende wandeling van 1,6 km
in topnatuur vlakbij het bezoekerscentrum.

Zaal ‘Wasserij’
Aanwezig materiaal:
beamer, projectiewand, ﬂipchart,
draadloos internet
Maximum capaciteit:
U-opstelling: 34 personen
Theateropstelling voor lezingen: 45 personen

Zaal ‘Watermolen’
Aanwezig materiaal:
Beeldscherm met draadloze connectie, ﬂipchart,
draadloos internet
Maximum capaciteit: 12 personen
Afgescheiden, gezellige ruimte op de 1ste verdieping.
Lichte achtergrondgeluiden van bezoekers kunnen af
en toe tot de charmes behoren.

Praktisch
Eén dagdeel is van 9-13u OF 13-17u (variaties zijn bespreekbaar).
Voor verhuur van onze zalen hanteren we volgende tarieven (prijzen excl. BTW):
Weekdagen

Basis

Natuurkorting*

Basisdrank*

1 dagdeel

€ 70

€ 50

€ 4 p.p.

2 dagdelen

€ 120

€ 85

€ 6 p.p.

1 dagdeel

€ 100

€ 75

€ 4 p.p.

2 dagdelen

€ 170

€ 120

€ 6 p.p.

Bijkomend begonnen uur

€ 25

€ 20

Weekends en feestdagen

*Basisdrank: koﬃe, thee, plat water, bruiswater / Onze partners en sponsors, maar ook natuurgerelateerde
verenigingen en activiteiten die de beleving van natuur bevorderen genieten van de natuurkorting.
Andere bio-drankjes zijn verkrijgbaar volgens de menukaart van het bezoekerscentrum.

Meer info en algemene voorwaarden kan je vinden in ons verhuurreglement.

Catering
Optie 1
Broodjeslunch mix
Er wordt een mix van 5 broodjes / wraps per
persoon voorzien.
Speciale wensen kunnen doorgegeven worden.
Optie glutenvrij > meerprijs: € 0,20 per broodje
Prijs: € 10 per persoon
Optie 2
Verse soep met belegd multigraan brood
We voorzien meergranenbrood met een
zuurdesem van tarwe, rogge en een zachte
krokante korst.
Prijs: € 15 per persoon
Is een volwaardige maaltijd niet nodig?
Vraag dan naar de mogelijkheden
om een klein hapje te voorzien.
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OPENINGSUREN
APRIL - OKTOBER:
dinsdag t.e.m. zondag van 11u - 18u
NOVEMBER - MAART:
dinsdag t.e.m. zondag van 11u - 17u
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PARKINGS OP WEEKDAGEN & WEEKENDS:

P1 Hoek Molsebaan / Lil (1 min. wandelen)
P2 Bib Meerhout, Gasthuisstraat 29 (7 min. wandelen)
P3 Parking Eikenboomlaan, achter de kerk Centrum Meerhout (10 min. wandelen)
WEEKEND-PARKINGS: Dankzij de sympathie van enkele omliggende bedrijven, mogen
we hun parkings gebruiken tijdens de weekends. Gelieve deze regeling te respecteren.
P-WEEKEND Wilms nv, Lil, personeelsparking linkerkant (5 min. wandelen)
P-WEEKEND Wilms nv, Molsebaan 20 (5 min. wandelen)
P-WEEKEND Mina Wafels nv, Molsebaan 23 (5 min. wandelen)
WANDELPAD - aanlooproutes

V.U.: Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen 7, 2450 Meerhout
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