Zakelijke brochure
Geachte heer/mevrouw,
Zakelijk én persoonlijk vergaderen
Van een inspirerende netwerkmeeting tot een meerdaagse teambuilding en van
een informeel overleg tot een “gewone” vergadering; De Kwartjesberg is een
inspirerende plek voor uw zakelijke bijeenkomst. U heeft de keuze uit een aantal
zalen, zowel formeel als informeel welke voorzien zijn van moderne faciliteiten
als beamers en draadloos internet. De Kwartjesberg is gemakkelijk te bereiken
en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Het gehele complex is gelegen
midden in het bos, en biedt een oase van rust en privacy. Met goed weer is de
vergadering zonder probleem onder de zon voort te zetten en het team van De
Kwartjesberg staat altijd voor u klaar.
Duurzaam vergaderen
Naast dat De Kwartjesberg midden in het bos ligt is dit een duurzame plek die al
sinds 2010 in het bezit is van het Gouden Green Key Certificaat en dus veel doet
om haar ecologische footprint te verkleinen. Dit ziet u ook terug in de
vergaderarrangementen, kernwoorden zijn: duurzaam, lokaal, fairtrade,
biologisch en huisgemaakt. Denk dus aan fairtrade koffie, huisgemaakte cake,
biologische lunch en duurzame frisdrank.
Meer info?
Met de informatie in deze brochure proberen wij u een idee te geven van de
mogelijkheden bij De Kwartjesberg. Indien u vragen heeft of een geheel
vrijblijvende toelichting en/of rondleiding wenst, staan wij u graag te woord. Bel
of mail gerust en indien u de locatie wilt komen bezichtigen neem dan even
contact op om een afspraak in te plannen. Tel. 0599 – 56 42 00 of mail via
info@dekwartjesberg.nl.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten bij De Kwartjesberg.
Met vriendelijke groet,
Fam. Van Wijk
De Kwartjesberg
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Vergaderzalen
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Zalen
De zalen zijn te huren in combinatie met een arrangement, de
arrangementsprijzen zijn dus inclusief zaalhuur, beamer, scherm en flipover (met
stiften). De prijzen zijn incl. 21% BTW.
Zaal Boszicht in gebouw De Goudvink beschikt helaas niet over een beamer en
scherm, maar is door haar lounge setting zeer geschikt voor informele
overleggen.
Verhuur zalen
De zalen worden verhuurd in dagdelen.
1 dagdeel is te boeken van 08.30 – 12.30 of 13.00-17.00 of 18.00-22.00 uur.
2 dagdelen zijn te boeken van 08.30 – 17.00 of 13.00-22.00 uur
3 dagdelen/ 1 hele dag is te boeken van 08.30-22.00 uur
Voor meerdaagse verhuur kijkt u verderop in deze brochure.
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Vergaderarrangementen
De Kwartjesberg biedt u haar vergaderaccommodatie aan in combinatie met één
van onze vergaderarrangementen waarmee wij uw bijeenkomst volledig en tot in
de puntjes verzorgen. Informatie over de zaken vindt u op pagina 2.
Arrangement I
1/3 dagdeel arrangement
Inclusief
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met (fris)dranken
fles water
pepermunt en chocolade
schrijfmateriaal
flipover

€ 9.95 per persoon

Arrangement II met lunchbuffet
2/3 dagdeel arrangement met lunchbuffet
Inclusief
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met (fris)dranken
fles water
pepermunt en chocolade
schrijfmateriaal
flipover
luxe lunchbuffet

€ 32.50 per persoon

Arrangement II met diner
2/3 dagdeel arrangement met dinerbuffet
Inclusief
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met (fris)dranken
fles water
pepermunt en chocolade
schrijfmateriaal
flipover
luxe dinerbuffet incl. 2 consumpties

€ 42.50 per persoon

Arrangement III
3/3 dagdeel arrangement
Inclusief
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met (fris)dranken
fles water
pepermunt en chocolade
schrijfmateriaal
flipover
luxe lunchbuffet
luxe dinerbuffet incl. 2 consumpties

€ 59.50 per persoon
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Ontbijt-arrangement
€ 19.95 per persoon
Ontbijt vanaf 07:00 tot maximaal 10:30 uur
Inclusief
luxe broodjes
croissants
diverse zoete broodjes
divers beleg: vleeswaren, kaas, zoet en boter
yoghurt en granola
schaal met suikerbrood en krentenbrood
gekookte eieren
vers fruit en jus d’orange
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met (fris)dranken en fles water
pepermunt en chocolade
schrijfmateriaal en flipover
Borrelarrangement
€ 10.25 per persoon
Gedurende 1 uur, als toevoeging op uw vergaderarrangement
Inclusief
onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedestilleerd)
warme en koude luxe hapjes
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Vergaderbreaks
Ter onderbreking van uw bijeenkomst serveren wij heerlijke extra’s, laat u eens
verrassen door één van onderstaande overheerlijke items.
Cake
assortiment van gele cake en huisgemaakte brownie

€ 1.00 per persoon

Muffin
een heerlijk grote vanille muffin

€ 1.95 per persoon

Petit four
een klein gebakje voor tussendoor

€ 1.75 per persoon

Fruitige energie
een fruitmand gevuld met diverse soorten vers fruit

€ 1.95 per persoon

Smoothie
€ 2.75 per persoon
huisgemaakte smoothie met yoghurt en vers fruit naar het seizoen
Hollands tussendoortje
€ 3.50 per persoon
warme chocolademelk (met slagroom), stroopwafels en speculaas.
Hunebed Highway
€ 3.50 per persoon
een verwenpakket voor onderweg naar huis met mineraalwater, banaan en een
energy reep
Vers softijs
zelf softijs tappen als verrassend tussendoortje

€ 2.25 per persoon

Waterijsje
€ 1.00 per persoon
een waterijsje ter verkoeling tijdens warme vergaderdagen
Borrelgarnituur
Hollands bittergarnituur, 4 hapjes p.p.
Inclusief
mini groentetuintje
oude boerenkaas
Drentse droge worst
rundvlees bitterballen met mosterd

€ 5.25 per persoon

Tapasschotel, 4 hapjes p.p.
€ 7.50 per persoon
Rijk assortiment aan Spaanse en Italiaanse vlees- en worstspecialiteiten,
olijven en zongedroogde tomaatjes.
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Meerdaagse verblijf voor uw zakelijke groep
De Kwartjesberg is ook bij uitstek geschikt om met uw zakelijke groep te
verblijven, mocht u nu een heide-sessie willen organiseren, een meerdaags
overleg willen plannen of met de collega’s aan teambuilding willen doen. De
Kwartjesberg beschikt naast vergadercapaciteiten ook over meer dan genoeg
slaapzalen om nader tot elkaar te komen op een rustige plek.
2-daags vergaderarrangement
€ 135.00 per persoon
Aankomst 08.30 uur en vertrek volgende dag om 20.00 uur
Inclusief
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met (fris)dranken
fles water
pepermunt en chocolade
schrijfmateriaal
flipover
1x luxe ontbijtbuffet
2x luxe lunchbuffet
2x luxe dinerbuffet (incl. 2 consumpties)
1x overnachten
beddengoed en handdoekenpakket
toeristenbelasting + schoonmaakkosten
Activiteiten
Om tussen het vergaderen door tot rust te komen of juist in actie te komen biedt
De Kwartjesberg diverse activiteiten die extra zijn bij te boeken om op een
andere manier samen te werken met collega’s en zakenpartners.
Wandelen
Gratis
Er zijn diverse wandelroutes beschikbaar om samen de omgeving te leren
kennen.
Op pad met een gids
€ 60.00 per groep
Leer de omgeving kennen samen met een gids, deze zal u alles vertellen over de
geschiedenis van dit gebied en de unieke manier van samenwerken die ervoor
gezorgd heeft dat het bos waar u in verblijft er staat.
Boerenbosgolf
€ 2.50 per persoon
Leer het bos én uw collega’s op een nieuwe manier kennen
Klootschieten
€ 1.00 per persoon
Op pad met de collega’s en bijpraten tijdens dit oer-Drentse vermaak
Fietstocht, fietshuur per dag
€ 10.00 per persoon
Zet met behulp van het fietsknooppunten-systeem samen een route in elkaar en
leer zo de omgeving en elkaar beter kennen
Mountainbiketocht, mountainbikehuur per dag
€ 22.50 per persoon
Ga fysiek aan het werk en fiets de ruim 32 km lange route samen met de
collega’s
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Routebeschrijving
Met de auto
Vanuit Zwolle (A28): U gaat tot en met Hoogeveen, daar gaat u via de A37
richting Emmen. Hierna gaat u de N34 op. Op de N34 neemt u de afslag Borger,
waarna u de borden Drouwen volgt. Daarna volgt u de bordjes van 'De
Kwartjesberg'.
Vanuit Groningen (A28): U gaat zuidwaarts de A28 op richting Assen. U rijdt tot
aan de afslag 'N34', welke u volgt totdat u de afslag Gasselte tegenkomt. U volgt
de borden Drouwen. In Drouwen is het de eerste afslag rechts.
Voor de eenvoudigste weg kunt u het beste gebruik maken van een routeplanner
of navigatiesysteem.
Met het openbaar vervoer
Vanuit station Assen neemt u bus 310 naar Gieten en van daar bus 59 naar
Drouwen. U stapt uit bij de halte ‘Markeweg, Drouwen’ en loopt een klein stukje
terug en u bent op de Kwartjesberg. Voor de juiste planning kunt u ook naar de
website 9292ov.nl gaan.
Vanuit station Emmen neemt u bus 59 richting Groningen. U stapt uit bij de halte
in ‘Markerweg, Drouwen’ en loopt een klein stukje verder waar u de
Kwartjesberg ziet.
Compenseer CO2 van uw reis
Wij adviseren om uw CO2 uitstoot te compenseren door een gift aan Trees for
All.
Trees for All is de enige CBF-erkende stichting in Nederland waar compensatie
van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten. Al hun projecten zijn
gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde CO2.
Compenseren kan via https://treesforall.nl/compenseer-co2/
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