
 

                                                         

 

 

 

 

Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau 

 
Verscholen in de bossen van de Utrechtse heuvelrug wacht u de verrassing van 
Residence Rhenen. Deze prachtige locatie heeft werkelijk alle faciliteiten in huis om 
uw bijeenkomst tot iets bijzonders uit te laten groeien.  
 

Soms vindt u het zinvol een zakelijke bijeenkomst in een informele omgeving te 
organiseren, maar dan wel in een entourage die bij uw onderneming past. Denkt u in 
zo’n geval eens aan de mogelijkheden van Residence Rhenen. 
 

 
 

Een unieke locatie gespecialiseerd in de ontvangst van gezelschappen. Waar u niet 
alleen over voldoende ruimte en parkeergelegenheid kunt beschikken, maar ook over 
alle moderne vergaderfaciliteiten en apparatuur. Entourage, keuken en 
gastheerschap maken van uw bijeenkomst iets bijzonders. 
 

Residence Rhenen beschikt over twee sfeervolle zalen, een bar en twee stijlkamers. In 
de tuin ligt het Chalet dat u kunt reserveren voor een exclusieve meeting op 
topniveau. Restaurant de Rotisserie is een eigentijds restaurant, met een prachtige 
open keuken waar de gerechten onder toeziend oog van de gasten worden bereid. 
 

De ervaring heeft ons geleerd dat onze gasten het prettig vinden wanneer de lunch 
of diner in het restaurant of indien het weer het toelaat op het terras wordt 
geserveerd. Als u echter uw vergadering liever niet onderbreekt is het natuurlijk ook 
mogelijk de lunch of het diner in de door u besproken ruimte te serveren. 
 
Of u nu wilt vergaderen weg van de dagelijkse beslommeringen van uw kantoor, uw 
product presenteren, of uw relaties voor een lunch, diner of receptie ontvangen, wij 
bieden u al onze stijlvolle, comfortabele en flexibele faciliteiten. 



 

                                                         

 

 

 

   
    Aangezicht Koetshuis (hoofdgebouw)       Aangezicht Restaurant de Rotisserie 

   
                 Aangezicht Chalet                                    Chalet (Blockopstelling) 

   
 Berg en Boszaal I (U-vorm)     Berg en Boszaal II (Boardroom tafel) 

     
    Theater opstelling Koetshuiszaal 1   Cabaret opstelling in Koetshuiszaal II  



 

                                                         

 

 

Vergaderen in Residence Rhenen 
 

Wij zetten de vergadermogelijkheden even voor u op een rij. 
 

4-uurs arrangementen 
 

Onderstaand arrangement is exclusief BTW en exclusief zaalhuren  
(de zaalhuren staan onderaan de pagina vermeld). 
 

-  onbeperkt koffie en thee in de zaal 
-  twee soorten mineraalwater 
-  patisserie en mints 
-  wireless internet 
-  flip-over in de zaal  
-  pen en papier op de tafels       € 17,50 p.p. 
       
Voorafgaand aan of ter afsluiting van uw bespreking kunnen wij u  
een heerlijke sandwichlunch serveren, bestaande een sandwiches, broodjes  
en een warm component naar keuze  
(soep, broodje kroket, Quich Loraine of saucijzenbroodje) 
Inclusief melk, koffie en thee.     

meerprijs € 19,50 p.p. 
 

Voorafgaand aan of ter afsluiting van uw bespreking  
kunnen wij u een 3- of 4-gangen lunch of diner in ons restaurant serveren,  
 

bij een driegangen lunch of diner    meerprijs €  35,00 p.p. 
bij een viergangen lunch of diner    meerprijs €  42,50 p.p. 
 

Zaalnaam             U-vorm cabaret    carré blok     theater     ontvangst       zaalhuur (4-uur)       
Berg & Boszaal 1     20     30      24    24          40                   --                  € 150,00      
Berg & Boszaal 2      --     --      16    16 --                   --                  € 150,00           
Het Chalet    --     --      --    12 20                 25                 € 175,00   
 

- Koetshuiszaal 1 en Koetshuiszaal 2 zijn tevens te gebruiken als vergaderzaal 
  (wij geven u graag een persoonlijke toelichting) 
- Gebruik van zaal van 8.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 17.00 uur of van 18.00 – 22.00 uur 
- Prijzen zijn exclusief btw en audiovisuele apparatuur 
 
 
- Mogelijke zaalopstellingen: 

 



 

                                                         

 

 

8-uurs arrangementen 
 
Onderstaand arrangement is exclusief BTW en exclusief zaalhuren  
(de zaalhuren staan onderaan de pagina vermeld). 
 

-  onbeperkt koffie en thee in de zaal 
-  twee soorten mineraalwater 
-  patisserie en mints 
-  wireless internet 
-  flip-over in de zaal  
-  pen en papier op de tafels        
-  sandwichlunch        € 45,00 p.p. 
       
+Voorafgaand aan of ter afsluiting van uw bespreking kunnen wij u  
een heerlijke sandwichlunch serveren, bestaande een sandwiches, broodjes  
en een warm component naar keuze  
(soep, broodje kroket, Quich Loraine of saucijzenbroodje) 
Inclusief melk, koffie en thee.     
    
 

Voorafgaand aan of ter afsluiting van uw bespreking  
kunnen wij u een 3- of 4-gangen diner in ons restaurant serveren. 
 

bij een driegangen diner     meerprijs €  35,00 p.p. 
bij een viergangen diner     meerprijs €  42,50 p.p. 
 

Zaalnaam             U-vorm cabaret    carré blok     theater     ontvangst       zaalhuur (8-uur)       
Berg & Boszaal 1     20     30      24    24           40                 --                   €  225,00      
Berg & Boszaal 2      --     --      16    16 --                   --                  €  225,00           
Het Chalet    --     --      --    12 20                 25                  € 250,00   
  

 - Koetshuiszaal 1 en Koetshuiszaal 2 zijn tevens te gebruiken als vergaderzaal 
  (wij geven u graag een persoonlijke toelichting) 
- Gebruik van zaal van 8.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 17.00 uur of van 18.00 – 22.00 uur 
- Prijzen zijn exclusief btw en audiovisuele apparatuur 
 
 
 

 
  



 

                                                         

 

 

Audiovisuele apparatuur 
 
49 inch TV (125 cm) HDMI  (Chalet)     €   25,00 
65 inch TV (165 cm) HDMI (Berg & Boszaal 2)    €   50,00 
Mobiele geluid set (Bose F1 box)      €   25,00 
Microfoon (handheld en/of headset)     €   25,00 
Beamer en scherm        €   50,00 
(Extra) Flipover (met stiften)       €   20,00 
 
De prijzen zijn exclusief 21% btw. 
 
 
Extra’s te boeken bij de vergaderarrangementen 
 
Warme snacks: 
 

Saucijzenbroodje        € 4,00 p.p. 
Quiche Lorraine        € 4,00 p.p. 
Broodje kroket        € 4,00 p.p. 
 
Patisserie: 
 

Mini Muffin         € 2,00 p.p. 
Gesorteerd gebak        € 4,00 p.p. 
Petit-four         € 3,50 p.p. 
Petit-four met bedrijfslogo       € 4,50 p.p. 
Candy bars (uitgaande van 1 per persoon)     € 2,50 p.p. 
 
Health: 
 

Smoothie 250 ml (assortiment)                     € 4,50 p.p. 
Vers fruit (geserveerd in glas)      € 5,00 p.p. 
 

 
Deze prijzen zijn inclusief 9% btw. 

 

  



 

                                                         

 

 

Congressen en Presentaties 
 
Onderstaand overzicht geeft de opstellingsmogelijkheden van de zalen aan, met het 
maximum aantal personen.  
 
Zaalnaam             U-vorm cabaret    carré blok     theater     ontvangst       1e dagdeel       2e dagdeel 
Koetshuiszaal 1     20    45      24    20          45                100               €  400,00         €  150,00 
Koetshuiszaal 2    34   100      48    40         125               140               €  500,00         €  150,00 

 
 
De prijzen zijn exclusief 21% btw. 
 

 
 
De dagdelen zijn als volgt:  
Ochtend : 08.00 tot 12.00 uur 
Middag : 13.00 tot 17.00 uur 
Avond : 18.00 tot 22.00 uur 
 
 

 
 
 



 

                                                         

 

 

Algemene informatie 
 
 
Residence Rhenen & Restaurant de Rotisserie 
 
Adres : Veenendaalsestraatweg 50  
   3921 EC  Elst/Rhenen 
 
Telefoon : 0318 – 542 888 
 
E-mail                   : info@residencerhenen.nl 
Internet                    : www.residencerhenen.nl 

 

 

 

      
 
 
De afdeling reserveringen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van  
09.00 tot 17.30 uur. Op afspraak staan onze salesmedewerk(st)ers voor u klaar  
op zaterdag of  ’s avonds. 
 
 
Ons à la carte Restaurant de Rotisserie is van dinsdag t/m zondag geopend vanaf 
11.30 uur. 

 

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

