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VERGADEREN
IN HET
GROEN
Resort Bad Boekelo

RESORT BAD BOEKELO

VERGADEREN IN
HET GROEN
Beeld u zich eens in, weg van de drukte, de
telefoon of het klopje op de deur…..
Vergaderen, trainingen en besprekingen in alle rust.
Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top! Dan bent
u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres. Gelegen op
een unieke locatie biedt dit hotel alles onder één dak. Van
teambuildingsactiviteiten op eigen terrein tot buiten
vergaderen.
U kunt bij ons naast de diverse vergaderarrangementen ook
terecht bij onze Conference & Events Manager voor uniek
maatwerk. U kunt denken aan: hei-sessies of een lekkere
lunch met een picknickmand op ons landgoed. In deze
brochure treft u onze diverse vergaderarrangementen aan,
al deze arrangementen zijn naar wens aan te passen.
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CUSTOMER
EXPERIENCE
Landelijk Expertise Centrum Speciaal
Onderwijs
Twentse gastvrijheid!
" De locatie is fantastisch! Resort Bad Boekelo was de perfecte
plek voor onze tweedaagse. Prima accommodatie,
hotelkamer/appartement, vergaderzalen, bar, etc. Voldoende
parkeergelegenheid.
De catering tussen de workshops door, maar ook het diner en
het ontbijt was goed en verzorgd. Contact met het team van
Resort Bad Boekelo is als zeer prettig ervaren. Twentse
gastvrijheid. Al met al een goede prijs/kwaliteit verhouding. Er
waren honderd deelnemers aanwezig tijdens onze tweedaagse.
Groot succes! Alsnog bedankt."
Bron: meetingreview
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MEETING
EXPERIENCES
4-uurs Boekelo Meeting Experience
Inclusief:
• Ontvangst met koffie, thee en diverse lekkernijen
• Huur van de plenaire zaal
• Gebruik van een flip-over & een beamer
• Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire
zaal
• Gratis gebruik van het aanwezige frisdrank en zoetwaren
in de plenaire zaal
• Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
• Gratis gebruik van onze Wi-Fi
• Gratis parkeren
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8-uurs Boekelo Meeting Experience
Inclusief:

Ontvangst met koffie, thee en diverse lekkernijen
Sweet Boekelo Break: tussen 10.15 en 10.45 een
koffie/thee break met diverse lekkernijen
Huur van de plenaire zaal
Gebruik van een flip-over & een beamer
Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire
zaal
Gratis gebruik van het aanwezige frisdrank en zoetwaren
in de plenaire zaal
Onze uitgebreide Bad Boekelo lunch
Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
Gratis gebruik van onze Wi-Fi
Gratis parkeren

RESORT BAD BOEKELO

Meeting & More
€ 16,50 per persoon toeslag
Inclusief:
• 8-uurs Boekelo Meeting Experience
• Vitaminekick in de middag (boost van energie!)
• Naborrel met 2 drankjes uit het Hollands assortiment en
Tasty proeverij van diverse hapjes
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12-uurs Boekelo Meeting Experience
Inclusief:

Ontvangst met koffie, thee en diverse lekkernijen
Sweet Boekelo Break: tussen 10.15 en 10.45 een
koffie/theebreak met diverse lekkernijen
Huur van de plenaire zaal
Gebruik van een flip-over & een beamer
Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire
zaal
Gratis gebruik van het aanwezige frisdrank en zoetwaren
in de plenaire zaal
Onze uitgebreide Bad Boekelo lunch
Luxe snack
3-gangen menu “du Chef”
Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
Gratis gebruik van onze Wi-Fi
Gratis parkeren
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24-uurs Boekelo Meeting Experience
Inclusief:

Overnachting in een comfortkamer
Ontbijt
Ontvangst met koffie, thee en diverse lekkernijen
Sweet Boekelo Break: tussen 10.15 en 10.45 een
koffie/theebreak met diverse lekkernijen
Huur van de plenaire zaal
Gebruik van een flip-over & een beamer
Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire
zaal
Gratis gebruik van het aanwezige frisdrank en zoetwaren
in de plenaire zaal
Onze uitgebreide Bad Boekelo lunch
3-gangen menu “du Chef”
Vrij gebruik van zwembad en tennisbanen
Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
Gratis gebruik van onze Wi-Fi
Gratis parkeren
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32-uurs Boekelo Meeting Experience
Inclusief:

Overnachting in een comfortkamer
Ontbijt
Ontvangst met koffie, thee en diverse lekkernijen
Sweet Boekelo Break: tussen 10.15 en 10.45 een
koffie/theebreak met diverse lekkernijen
Huur van de plenaire zaal
Gebruik van een flip-over & een beamer
Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire
zaal
Gratis gebruik van het aanwezige frisdrank en zoetwaren
in de plenaire zaal
Onze uitgebreide Bad Boekelo lunch
Luxe snack
3-gangen menu “du Chef”
Vrij gebruik van zwembad en tennisbanen
Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
Gratis gebruik van onze Wi-Fi
Gratis parkeren
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AANVULLING OP UW
ARRANGEMENT
Vitamine kick

€ 7,50 per persoon

Genieten van onze huisgemaakte smoothie & heerlijke fruitspiesjes. Een boost
van nieuwe energie! Wij serveren de smoothies in diverse smaken zoals bv.
banaan & sinaasappel, kiwi & ananas en rode bosvruchten.

Boekelo Snack Break

€ 7,50 per persoon

Wij presenteren een uitgebreid assortiment hartige, zowel koude als warme
hapjes voor u en uw gasten. Dit kan met lekker weer op 1 van onze gezellige
terrassen of bij slecht weer in onze bar.

Naborrel

€ 13,50 per persoon

Gezellig met elkaar naborrelen. Wij schenken u en uw gasten 2 drankjes uit ons
Hollands assortiment en geniet van onze Tasty proeverij van diverse hapjes.
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Wijnarrangement

vanaf € 4,25 per persoon

Wijnarrangement tijdens uw diner of lunch, 1 glas € 4,00 per persoon, 2 glazen
met koffie/thee na voor € 10,50 of 3 glazen voor € 12,00 per persoon.

Plated lunch/12-uurtje

toeslag € 7,- per persoon

Uitgeserveerde 2-gangen plated lunch in plaats van ons Bad Boekelo lunchbuffet,
hiervoor vragen wij een toeslag van € 7,00 per persoon op het
vergaderarrangement

" On the go " pakketje

€ 4,50 per persoon

Lang onderweg? Wat dacht u van ons “On the go” pakketje. Deze kunt u zelf
samenstellen met bv. een drankje, vers fruit en een lekkere mueslireep. Extra
energie voor onderweg!
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ZALEN

RESORT BAD BOEKELO

OPSTELLINGEN EN AANTAL GASTEN
PER ZAAL
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AUDIOVISUELE
APPARATUUR
Prijzen per dag, per stuk
(buitenom uw vergaderarrangement):
Projectiescherm
Katheder
Flip-over
Beamer
Microfoon / Rever microfoon

€
€
€
€
€
€

17,50
15,00
17,50
65,00
45,00

Laptop

op aanvraag

Geluidsinstallatie

op aanvraag

Fotokopie, per stuk

€ 0,20
€ 0,35

Fotokopie kleur, per stuk

De volgende faciliteiten kunnen wij eveneens voor u
verzorgen:
- Schrijfwaren

- Naam- en menukaarten

- Podium

- Gereduceerde taxi tarieven

- Speciaal groepsvervoer

- Decoratie
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TEAMBUILDING
" Schapendrijven"
Een unieke teambuildingactiviteit, speciaal ontwikkeld voor
de zakelijke markt. Leer op een originele, ontspannen en
vaak humoristische wijze hoe u als team beter kunt
functioneren. Hoe verloopt de communicatie? Wat zijn de
verschillende rollen binnen het team? Hoe haalt u het beste
uit uzelf en uw collega's? Spelenderwijs komen alle
vraagstukken aan bod. Met de activiteit "teambuilding
schapendrijven" werkt u op een originele manier aan het
versterken van de teamspirit binnen uw team of afdeling.
Heerlijk buiten in de vrije natuur, ver weg van de dagelijkse
werkroutine, gaat u op onvergetelijke wijze met de honden
en schapen aan het werk. De deelnemers worden direct
vanaf het begin actief betrokken en gedurende het spel
wordt er respectvol geobserveerd en terug gekoppeld door
de 2 professionele trainers. De inhoud van de workshop kan
variëreren, afhankelijk van de vooraf overeengekomen
doelstellingen.
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" Wie is de mol? "
Samen met uw groep ondergaat u diverse uitdagende
opdrachten waarbij goede samenwerking en strategische
beslissingen voorop staan. Hoe goed vertrouwt u uw
teamleden nog als u weet dat er een saboteur in de groep
zit? Er staat immers geld op het spel. Tijdens een
avontuurlijke tocht moeten diverse opdrachten met uw
team tot een goed einde gebracht worden. Bij het voltooien
van de opdrachten is er geld te winnen voor de
gezamenlijke pot of kunnen er jokers worden verdiend.
Natuurlijk zal de ‘Mol’ proberen om opdrachten te
saboteren, zodat er minder geld in de pot terecht komt.
Niemand is meer te vertrouwen! Komt u erachter wie de
Mol is? Wie in uw team is toch niet zo behendig als u dacht?
Een mollenstreek of …? Na afloop van het zenuwslopende
spel zullen de mollen in de teams onthuld worden. Het
winnende team zal bekend worden gemaakt onder het
genot van een borrel aan de bar of op het terras van
restaurant Bad Boekelo.
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" Brug bouwen"
Brug bouwen is een verrassende teambuilding activiteit.
Samen met je collega's bouw je een levensgrote brug van
stevige palen en touwen over echt water. Het bouwproces
daagt je uit om spelenderwijs te leren. De thema’s
samenwerken, communicatie, teamontwikkeling,
leiderschap, besluitvorming en kennismaking zitten op een
leuke, ontspannen manier verstopt in het programma.

" Schermen"
Eén voor allen en allen voor één! Schermen, ook wel
zwaardvechten genoemd, is een bijzondere ervaring. Leuk
om te doen, maar ook prima in te zetten als
trainingsinstrument. Wat is jouw manier van duelleren? Ben
je aanvallend of juist verdedigend ingesteld? Ontdek je
onverwachte kwaliteiten in deze leuke workshop schermen.
Deze activiteiten worden verzorgd in samenwerking met
onze partner buitenbusiness.

RESORT BAD BOEKELO

HOTELKAMERS
Kamergrootte: 30 m²
Resort Bad Boekelo beschikt over 76 hotelkamers en 2
suites. Alle kamers zijn uitgerust met een terras of een
balkon met uitzicht op de prachtige natuur.
Kamerfaciliteiten:
Balkon, terras,TV, telefoon, radio, broekpers, bureau,
verwarming, vloerbedekking,
connection kamer beschikbaar, kledingkast, douche,
haardroger, toiletartikelen, WC, badkamer, bad of douche,
terrasmeubels, wekservice
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APPARTEMENTEN
Onze ruime, gemeubileerde appartementen (58 m2) zijn te
huur voor een aantal dagen of voor een langere periode
(long stay van 30+ dagen). Elk appartement is voorzien van
een woonkamer met nieuwe keuken, twee slaapkamers en
twee badkamers. De appartementen beschikken over een
hal, ruime woonkamer en gloednieuwe keuken. Er is
voldoende ruimte voor 4 personen. Gedurende uw verblijf
in het appartementencomplex kunt u gebruik maken van
verschillende faciliteiten, zoals bowling, wellness en sauna.
U beschikt over een ruim terras met zitje en een prachtig
uitzicht over de tuinen en het bos.
Huren voor langere tijd
Wilt u één van onze appartementen voor een duur van een
maand of langer huren? Dan geld een vaste maand
huurprijs. Bij deze prijs is inbegrepen: wekelijkse
schoonmaak van het appartement, wekelijks verschonen
van de bedden en grote eindschoonmaak. Gas, water,
elektra en wifi zijn inbegrepen.
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FACILITEITEN
Vergaderlocatie

Wasserette

Restaurant

Bowlingbaan

Overdekt zwembad

Pooltafel

Cafe / bar

Fietsenverhuur

Ontbijtservice

Tennisbaan Buiten

Sauna / Turks

Gratis Parkeren

Stoombad

Gratis WiFi

Beautycentrum
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TEAMPROCES BELEVEN
LEIDT TOT
ONTWIKKELING

Twente Counseling, De Wilgenweard en Resort Bad Boekelo werken samen om u een
bedrijfstraining aan te bieden die beklijft, het teamproces laat beleven en met
aandacht voor de inwendige mens. Optimale ontzorging; van de vroege ochtend tot de
late avond, van training tot lekkere maaltijd, van nuttig tot aangenaam.
Sturen op vakdeskundigheid en ambitie
Als werkgever wilt u wel investeren in uw personeel doormiddel van een training als
het u kundig, gemotiveerd en betrokken personeel oplevert. Daarnaast vindt u het
belangrijk dat medewerkers initiatieven tonen en zich verantwoordelijk voelen voor
hun eigen ontwikkeling en ontplooiing. Betrokken medewerkers doen nu eenmaal
niets liever dan goed werk afleveren en leveren u als bedrijf veel op. Betrokken
medewerkers zijn productiever, werken efficiënter, zorgen voor innovatie, minder
verzuim en meer klanttevredenheid.
Twente Counseling en De Wilgenweard werken met elkaar samen om betrokkenheid
en bewustwording te creëren. Voor een optimaal rendement stemmen we de
trainingsdoelen af op uw organisatiedoelen en die van uw medewerkers. Wanneer de
theorie gekoppeld wordt aan de praktijk en ‘doen en denken’ elkaar vinden, zal de
vertaalslag naar eigen werkzaamheden gemakkelijker te maken zijn en het rendement
omhoog gaan.
Wilt u meer informatie over deze bedrijfstraining op een prachtige locatie? Neem
contact met ons op via 06-84261480.

www.sheetz.nl
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CONTACT

Wij verwelkomen u graag
bij

Resort bad boekelo
Hotels By Sheetz

Bob de Waal

Susanne Muller

General Manager

Sales Manager

E: Bob.dewaal@badboekelo.nl

E: Susanne.muller@badboekelo.nl

M: +31 (6) 107 340 59

M: +31 (6) 108 260 26

T: +31 (0)53 – 42 83 005

T: +31 (0)53 – 42 83 005

W: www.sheetz.nl

W: www.sheetz.nl

Petra Schutten

Receptie

Conference & Event Manager

E: receptie@badboekelo.nl

E: petra.schutten@badboekelo.nl

T: +31 (0)53 – 42 83 005

T: +31 (0)53 – 42 83 005

W: www.sheetz.nl

W: www.sheetz.nl

