
Vergaderingen, congressen, beurzen en seminars 
 

Op dit gebied heeft Schimmel 1885 zijn sporen zeker verdiend.  

Vele bedrijven en verenigingen gingen u voor met het houden van een congres, beurs,  

vergadering of seminar. 

Aparte zaalruimten van 5 tot 350 personen in één zaal, al dan niet in combinatie met een 

lunch, diner, feestavond of hotelovernachting. Een totale capaciteit van 600 personen. 

In al onze zalen is een geluidsinstallatie aanwezig en kunt u gebruik maken van alle moderne 

audiovisuele hulpmiddelen. 

Hoe u het ook wilt invullen, bij Schimmel 1885 is het mogelijk. 

 

 

Ligging/ bereikbaarheid 

Aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, centraal in Nederland, met 

uitstekende busverbindingen vanaf station Amersfoort en Veenendaal de klomp.  

Bushalte voor de deur. 

 

 

Parkeergelegenheid 

Gratis, voor 350 auto’s op eigen terrein. 

 

 

Voorzieningen 

VGA Beamer, scherm  € 25,00 

HDMI Beamer. Scherm € 50,00 

Digitaal Tv-scherm  € 45,00 

Flip-over    € 15,00 

Geluid/ microfoon  € 25,00 

 

 

Brasserie 1885 

Brasserie 1885 met een capaciteit van ca. 100 personen. Lunch en diner: maximaal 300 

personen in één zaal. 

Lunchbuffet vanaf € 14,95 p.p./ Diner: vanaf € 25,00 p.p. 

 



 

Hotel 

12 Hotelkamers. Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet en televisie. 

Prijzen: 

Eenpersoonskamer  : €  67,50 (op basis van logies/ ontbijt) 

Tweepersoonskamer  : €  82,50 (op basis van logies/ ontbijt) 

Driepersoonskamer  : €107,50 (op basis van logies/ ontbijt) 

 

 

Recreatiemogelijkheden 

Binnenshuis hebben wij een sfeervolle bowlingkelder met gezellige bar  

 

 

 

Vergaderarrangement voor 8 uur à € 47,50 p.p. 

Minimaal 10 personen 

 

• Onbeperkt koffie, diverse theesoorten vanuit de koffiehoek. 

• Gekoeld water in de zaal. 

• Koekjes sortering met divers snoepgoed en mintjes vanuit de koffiehoek. 

• Lunchbuffet met soep van de dag en 2 warme snacks. 

• Gebruik van audio-en visuele hulpmiddelen. 

• Vers fruit vanuit de koffiehoek. 

• Om 16.00 uur warme middag snack, gezonde keuze ook mogelijk. 

• Gratis eigen parkeerterrein. 

• Inclusief zaalhuur en wifi. 

 

• Met aansluitend een drie-gangen keuzemenu: € 78,00 p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meerdaagse vergaderarrangementen 

(Op basis van éénpersoonskamers) 

 

Twee daags à € 190,00 p.p. 

(met als basis 2 maal het hieronder genoemde vergaderarrangement) 

1 overnachting, 1 maal ontbijt, 2 maal een lunch en 1 maal een drie-gangen keuzemenu. 

 

Drie daags à € 330,00 p.p. 

(met als basis 3 maal het hieronder genoemde vergaderarrangement) 

2 overnachtingen, 2 maal ontbijt, 3 maal een lunch en 2 maal een drie-gangen keuzemenu. 

 

 

 

Vergaderarrangement voor 8 uur: 
• Onbeperkt koffie, diverse theesoorten vanuit de koffiehoek. 

• Gekoeld water in de zaal. 

• Koekjes sortering met divers snoepgoed en mintjes vanuit de koffiehoek. 

• Lunchbuffet met soep van de dag en 2 warme snacks. 

• Gebruik van audio-en visuele hulpmiddelen. 

• Vers fruit vanuit de koffiehoek. 

• Om 16.00 uur warme middag snack, gezonde keuze ook mogelijk. 

• Gratis eigen parkeerterrein. 

• Inclusief zaalhuur en wifi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het door u opgegeven aantal personen kan tot 3 dagen voor aanvang van uw evenement kosteloos worden aangepast. 

Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of via de mail worden doorgegeven. Wij zullen de door u opgegeven aantallen gebruiken om 

de prijs te berekenen, tenzij het totale aantal hoger is geweest dan opgegeven. 


