EVENTS
TE WERVE buiten
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TE WERVE
BUITEN
RIJSWIJK
Op 5 minuten van Den Haag ligt een stukje
verborgen groen in Rijswijk. Een landgoed van
26 hectare met vossen, fazanten en konijnen.
Met een beetje mazzel zit het ooievaarspaar

Te Werve Buiten
Rijswijk

ook op hun nest. Aan het grote meer op
Landgoed Te Werve is een buiten locatie
gecreëerd: Te Werve Buiten. Een unieke
laid-back-plek in festivalsfeer midden in de
natuur.
Twee verbouwde zeecontainers vormen het
hart van Te Werve Buiten. De locatie is ingericht met stoer meubilair en deels overdekt
met een wandloze flex-tent met heaters die
de gasten droog en warm houdt.

Te Werve Buiten
Rijswijk

De flex-tent is tevens voorzien van eventverlichting, garderobe, hippe barcontainer,
toiletten en warmtepalen.
Te Werve Buiten is een bijzondere plek voor
een event in festivalsfeer eventueel in
combinatie met outdooractiviteiten.
Maar ook een presentatie, BBQ (workshop) en
borrel behoren tot de mogelijkheden.
De locatie is geopend tot 23.00 uur vanaf
begin mei tot eind september en is geschikt
voor events van 50 tot 250 personen.

Landhuis Te Werve
Rijswijk

Te Werve Buiten is onderdeel van Event
Company. Net als Landgoed Te Werve in
Rijswijk en Kasteel De Hooge Vuursche in
Baarn.
Alle locaties hebben een bijzondere uitstraling en liggen centraal in de Randstad, maar
zeer rustig in beschermde natuurgebieden.

Kasteel De Hooge Vuursche
Baarn
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ACHTER ELK geslaagd
EVENT STAAT EEN
BEVLOGEN TEAM
Of het nu gaat om een presentatie, BBQ of een compleet event, onze mensen helpen u graag om er
samen een geslaagd evenement van te maken. Sterker nog, de passie voor het vak, de deskundigheid en
servicegerichtheid van onze mensen zorgen ervoor dat uw verblijf onvergetelijk wordt. Zodat u zich 100%
kunt focussen op uw collega’s of relaties. Dat is de kracht van Te Werve Buiten. Onze mensen maken het
verschil.
Kijk op onze website voor referenties, foto’s, film en meer informatie: www.tewerve-buiten.nl.
Als u kiest voor Te Werve Buiten dan kiest u voor een professionele aanpak en persoonlijke aandacht
waarbij kwaliteit in balans is met een eerlijke prijs.
Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij u graag uit om een bezoek te brengen aan
Te Werve Buiten. Bel voor een afspraak: 070 - 39 09 711.
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Events
Te Werve Buiten ligt aan het water op een
landgoed van 26 hectare. Deze groene ligging
in combinatie met de compleet ingerichte
flex-tent biedt tal van mogelijkheden voor
outdooractiviteiten, workshops, horeca en
entertainment.
Wij kunnen hiermee het event optimaal
afstemmen op de doelstellingen en wensen
van de opdrachtgever.
Het landgoed beschikt over gratis parkeergelegenheid en is snel bereikbaar vanaf A4,
A12 en A13.

Presentaties
Een originele plek in het groen nodig voor product- of bedrijfspresentatie met na afloop een gezellige
informele netwerksetting? Te Werve Buiten beschikt over 350m2 overdekt gedeelte en een zonnig terras
van 200m2. Zowel het terras als de flex-tent zijn uit te breiden.
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STREETFood
Wij serveren informele streetfood gerechten
van de BBQ zoals Australian grain fed bavette
met geroosterde groenten.
Een gezonde lunch kan natuurlijk ook met
Zeeuws zuurdesum brood, gegrilde kip en
frisse salades.
De buitensetting leent zich tevens goed voor
een gezellige avond met een BBQ. Tot 23.00
uur is het heerlijk naborrelen en genieten
op het terras. Kijk op onze site voor onze
arrangementen (www.tewerve-buiten.nl).
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Locatiefacts
Met flextent overdekt gedeelte 350m2.
Zonnig terras aan het water 200m2.
De locatie is geschikt voor 50 - 250 personen. Voor grotere gezelschappen is de locatie te vergroten.
VOORZIENINGEN
Barcontainer, garderobe, meubilair, toiletten, heaters* en eventverlichting.
*Gasverbruik op nacalculatie E 50,- excl. BTW per aangebroken gasfles.

Locatiehuur
Locatiehuur E 950,- per dagdeel excl. BTW
Landgoed Te Werve is een bijzonder rijksmonument; belangrijk cultureel erfgoed met een rijke historie.
Dit erfgoed willen wij graag koesteren. Het onderhouden van dit bijzondere monument kost echter veel
geld. De locatiehuur die wij berekenen wordt onder andere gebruikt voor de instandhouding van dit
Landgoed, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van dit prachtige erfgoed.

Food en Drinks
Hieronder treft u een beknopt overzicht om een idee te krijgen van ons aanbod.
Drinks
Drankarrangement borrel, 1,5 uur					

e 16,-

p.p

Drankarrangement borrel, 3 uur					

e 26,50 p.p

Sterke dranken					

nacalculatie

Gin & Tonic bar
Gin & Tonic Bar met bartender inclusief 100 Gin & Tonics van het
Premium ginmerk London No.1 en San Pellegrino Old Indian Tonic

				

e 975,00

Food
Lunch					

e 24,50 p.p.

Borrelbites		vanaf

e

BBQ					

e 39,50 p.p.

Streetfood		vanaf

e 44,50 p.p.

Handdessert					

e
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5,75 p.p.

9,75 p.p.

vergaderARRANGEMENTEN
Om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen, bieden wij verschillende mogelijkheden om uw
vergadering of training te reserveren. Wij hebben de opties ingedeeld in onderstaande schema’s met
“Goed • Uitgebreid • Optimaal”.

		

Goed

Hele dag vergaderen		e 49,50 p.p.

Uitgebreid

Optimaal

e 59,50 p.p.

e 69,50 p.p.

(09.00 -18.00 uur)
Onbeperkt koffie en thee		.		
.

.

’s Ochtends een zoete lekkernij				.		
.
Lunchbuffet		
.		
.		
.
’s Middags een warme snack			

.		
.

Onbeperkt mineraalwater en frisdrank						.
Halve dag vergaderen - 4 uur

e 39,50		e 44,50

e 49,50

(tussen 09.00 -18.00 uur)
Onbeperkt koffie en thee		.		
.		
.
Lunchbuffet		
.		
.		
.
Zoete lekkernij of een warme snack 				.		
.
Onbeperkt mineraalwater en frisdrank						.

BTW
Prijzen van locatiehuur en gas zijn excl. BTW, de overige prijzen zijn incl. BTW.
Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij u graag uit voor een afspraak: 070 - 39 09 711.

TE WERVE BUITEN | 8

van V redenburchweg 1 0 1
2 2 8 3 T C R i j swi j k
T elefoon : 0 7 0 - 3 9 0 9 7 1 1
www . tewerve - B U I T E N . nl
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l e t o p V oo r n a v i g a t i e :
kruising V an V redenburchweg - B urgemeester E lsenlaan .
L angs de kinderboerderi j de doodlopende weg in .
A an het einde van de V an V redenburchweg links de brug over .

onderdeel van

Geldig tot en met 31 december 2022.

