
Vergaderen in Papenvoort



Ongestoord vergaderen 
in één van de mooiste 
bossen van Drenthe? 
Het kan in Papenvoort. Het vergadercentrum van Yorneo biedt uiteenlopende 
mogelijkheden voor het houden van zowel zakelijke als informele bijeenkomsten. 
De rustige omgeving, midden in de Drentse natuur, en ruime (gratis) 
parkeergelegenheid zijn een goede basis voor een geslaagde bijeenkomst. 
Door de directe ligging in het bos kunt u een bijeenkomst ook organiseren in 
combinatie met een buitenactiviteit.

De zalen
Het vergadercentrum heeft negen vergaderzalen. De ruimtes variëren in grootte en zijn 
daarom voor meerdere doeleinden geschikt. De groepsgroottes kunnen variëren van 
6 tot 150 personen. 

De meeste zalen zijn standaard voorzien van whiteboard, beamer, digibord, 
internetaansluiting en een vaste pc. Op verzoek kan er een flip-over, en/of een tv met 
dvd-speler geplaatst worden. In het gehele vergadercentrum is WiFi aanwezig. 

In de omgeving
Ons vergadercentrum in Papenvoort staat midden in de boswachterij Gieten-Borger. 
In dit bos zijn verschillende prachtige wandelroutes uitgezet. Daarnaast vindt u op 
slechts 3 minuten rijden buitencentrum Het Boomkroonpad, waar u op enkele meters 
hoogte door de toppen van de bomen kunt lopen. 



All-in huurprijzen zalen vergadercentrum Papenvoort

Zaal   maximaal zaalhuur zaalhuur  

   

aantal personen per dagdeel

prijzen in euro’s

per dag

prijzen in euro’s
 

Schaapskooi 6 65,- 100,-  

Heide 8 85,- 135,-  

Hunebed 8 85,- 135,-  

Hondsrug 10 105,- 165,-  

Computerruimte 10 105,- 165,-  

Drentsche Aa 15 160,- 250,-  

Zwerfkei 20 210,- 330,-  

Zandvlakte 20 210,- 330,-  

Esdorp 30* 315,- 495,-  

Brinkdorp Tot 50 525,- 825,-  

Brinkdorp   50 - 150 op aanvraag op aanvraag

Aanbod en prijzen 

*  Esdorp heeft een capaciteit tot 50 personen. Wanneer er meer dan 30 personen 
komen, betaalt u per extra persoon koffie/thee:
Onbeperkt koffie en thee voor dagdeel   €  3,- p.p.   
Onbeperkt koffie en thee voor hele dag   €  5,- p.p. 

Mineraalwater op tafel 1 liter €   1,55    
Flesje frisdrank 0,2 cl € 0,75    
Flesje sap 0,2 cl € 0,95    
Roomboterkoekjes (2 p.p.) € 0,50   
Plakje roombotercake € 0,50

Overige activiteiten
Voor een borrelarrangement, workshop, diner of een ander verzoek kunnen wij u diverse 
mogelijkheden bieden. Wij zijn graag bereid om met u van gedachten te wisselen over 
de mogelijkheden. Aan de hand van uw wensen, maken wij een offerte op maat.



Luncharrangementen 
Counterlunch  € 7,50 p.p.
De counterlunch kan alleen in het bedijfsrestaurant van Yorneo 
worden genuttigd. Wanneer u kiest voor de counterlunch maakt u gebruik 
van de faciliteiten en het aanbod van het bedrijfsrestaurant van Yorneo. 
Hier vindt u dagelijks verse producten, zoals fruit, salades, sandwiches 
en warme snacks.

Vergaderlunch basis  €  5,95 p.p.
Handgesneden brood
Melk, karnemelk of jus d’orange
Plak donker meergranen brood met rookvlees, een plak maïsbrood 
met roomkaas bieslook en een plak Friesch suikerbrood.

Vergaderlunch basis  €  7,50 p.p.
Melk, karnemelk of jus d’orange
Een pistolet met jonge kaas, een bruine bol met achterham, 
een plak Friesch suikerbrood en yoghurt met muesli.

Vergaderlunch luxe  €  9,50 p.p.
Sandwich lunch
Melk, karnemelk of jus d’orange
Een kopje verse soep, diverse soorten mini sandwiches (4 p.p.) 
met vleeswaren en kaas, een krenten-kaneelbol en een stuk handfruit.

Vergaderlunch thema  €  9,95 p.p.
Vegetarisch
Melk, karnemelk of vers vruchtensap
Baguette met graskaas, tomaat en rucola, volkorenbrood met geitenkaas 
met zonnebloempitten en appelstroop en een klein kopje kruidenbouillon.

Vergaderlunch thema  € 10,50 p.p.
100% biologisch
Bio vruchtensap
Plak biologisch brood met geitenkaas en veldsla, salade met rosbief 
met aardappel, radijs en tomaat en een mini flensje met aardbeienjam.

Toevoegingen
Salade van vers fruit €  3,85 p.p.
Maaltijdsalade van de dag (ook vegetarisch verkrijgbaar) €  4,50 p.p.
Soep van de dag €  1,30 p.p.
Warme snack van de dag €  1,75 p.p.



Overige voorwaarden
Alle prijzen in deze map zijn inclusief BTW en zijn geldig gedurende onze servicetijden 
van 08.00 uur tot 15.00 uur, met uitzondering van maatwerkaanvragen.

Te verlenen service Reserveringstermijn Annuleringstermijn Percentage in 
rekening gebracht*

Vergaderservice
Hieronder vallen zowel 
de zaalhuur als eventuele 
luncharrangementen

uiterlijk de werkdag voor-
afgaand aan de te verlenen 
service voor 12.00 uur

Minimaal een dag van te 
voren voor 12.00 uur 

100%

Uitgebreide lunches op maat 
voor meer dan 50 personen

5 werkdagen 
(1 werkweek) van tevoren.
Offerte volgt binnen 2 werk-
dagen

Minimaal 5 werk-
dagen voorafgaand 
aan de activiteit 

100% van de daadwer-
kelijk gemaakte kosten

Overige activiteiten zoals een 
workshop aansluitend aan de 
vergaderdag, of een uitgebreid 
diner 

10 werkdagen
(2 werkweken) van tevoren.
Offerte volgt binnen 4 werk-
dagen

Minimaal 5 werk-
dagen voorafgaand 
aan de activiteit 

100% van de daadwer-
kelijk gemaakte kosten

Algemene voorwaarden
RESERVERINGS- & LEVERINGSRICHTLIJNEN

Om uw bijeenkomst vlot en soepel te laten verlopen, zijn er een aantal spelregels 
opgezet. Wij verzoeken u met een aantal zaken rekening te houden. Waaronder:

1. Alle gebruikers worden door middel van de brochure Vergaderen in Papenvoort, 
persoonlijk of telefonisch geïnformeerd.

2. Het doen van een aanvraag, doorgeven van een wijziging of annulering dient per 
e-mail gedaan te worden. E-mail: servicedesk@yorneo.nl

3. Last minute aanvragen (op de dag zelf) verlopen via persoonlijk overleg met de 
Servicedesk.

*Indien de annuleringstermijn wordt overschreden, zijn wij genoodzaakt het genoemde 
percentage in rekening te brengen.

Ondanks het hanteren van een reserveringsprocedure weten wij als geen ander dat 
regelmatig ad-hoc reserveringen plaatsvinden. Het uitvoeren hiervan vergt grote 
flexibiliteit van ons team. Tenzij het uitvoeren van een ad-hoc aanvraag de reguliere 
verzorging van de restauratieve voorzieningen belemmert, voeren wij deze geheel 
volgens de wensen van u uit.



Contact
Voor aanvullende informatie of een programma 
op maat staan wij u graag persoonlijk te woord.

Yorneo | Vergadercentrum
Papenvoort 21
9447 TT Papenvoort

Telefoon | (0592) 367 333
E-mail | servicedesk@yorneo.nl 


