
MEETINGS 
EN EVENTSOp 1,5 meter afstand



EEN ONVERGETELIJKE 
MEETING

Ook op afstand
Al jarenlang is Bilderberg de plek om samen te komen. Voor een 

vergadering, een training of een mooi event. Dat zijn we nog steeds! We 
houden nu fysiek afstand van elkaar, maar we zijn nog altijd gastvrij en 

creatief. We vertellen graag over onze oplossingen om veilig en 
vertrouwd een bijeenkomst bij ons te organiseren.

Welkom!



Een nieuwe manier van 

SAMENKOMEN
Bilderberg laat je zien hoe je ook op afstand 
samen kan komen. Dat gaat verder dan onze 
strikte hygiëne, slimme looproutes of ruimer 

opgezette meetingruimtes. 

En we doen meer. Zo 
bieden wij oplossingen 
voor hybride events en 
de inzet van meerdere 
locaties. Onze unieke 
buitenlocaties bieden 
ruimte aan grotere 
gezelschappen en onze 
inspirerende activiteiten 
brengen zelfs op afstand 
verbinding. 

Want meer dan ooit 
beseffen we wat de 
kracht van verbinding is. 
Juist nu. Samenkomen 
om nieuwe plannen te 
maken, ideeën uit te 
wisselen, te leren of te 
vieren. Uiteraard hebben 
we onze hotels 
aangepast om aan de 
nieuwe normen met 
betrekking tot de 
anderhalve meter 
afstand te voldoen. 



VEILIG EN VERTROUWD 
Onze belangrijkste aanpassingen op een rij

Openbare ruimtes worden meerdere 
keren per dag schoongemaakt, met 
extra aandacht voor oppervlaktes 
die regelmatig worden aangeraakt.

We hebben onze medewerkers 
getraind en zijn alert op de 
gezondheid van onze gasten en 
medewerkers. Ook vragen wij 
iedereen regelmatig de handen te 
wassen en gebruik te maken van de 
desinfecterende handgel, welke op 
diverse punten in het hotel klaarstaat. 

We hebben looproutes in onze hotels 
aangebracht en onze 
vergaderruimtes en restaurants zijn 
ruimer opgesteld, zodat er voldoende 
afstand bewaard kan worden.

We zorgen samen met jou als 
organisator voor een compleet 
overzicht van de mogelijkheden en 
maatregelen, zodat deze gedeeld kan 
worden met de deelnemers.

Eten blijft genieten. Bijvoorbeeld in de 
vorm van een gezonde lunch to go of 
een geserveerde lunch wanneer een 
buffet niet mogelijk is. 

Wij respecteren de richtlijnen van het 
RIVM als het aankomt op het aantal 
toegestane gasten per ruimte. 
Wanneer je met meer gasten wil 
samenkomen, denken wij graag mee 
in het vinden van een passende 
oplossing! 



ONZE 
LOCATIES



ONZE LOCATIES 
Randstad 

PARKHOTEL 
ROTTERDAM 

● 6 meetingruimtes
● 194 hotelkamers
● Tot 100 personen 
● Tot 17 personen op 

afstand

● Prachtige stadstuin 
voor buiten events

EUROPA HOTEL 
SCHEVENINGEN 

● 11 meetingruimtes
● 174 hotelkamers
● Tot 230 personen
● Tot 44 personen op 

afstand 

● 198 stappen van het 
strand 

● Klein buitenterras

GARDEN HOTEL 
AMSTERDAM 

● 3 meetingruimtes
● 124 hotelkamers
● Tot 150 personen
● Tot 36 personen op 

afstand 

● Befaamd restaurant
● Buiten vergaderen is 

niet mogelijk



ONZE LOCATIES 
Veluwe

HOTEL DE 
BILDERBERG 

● 25 meetingruimtes
● 146 hotelkamers
● Tot 250 personen
● Tot 30 personen op 

afstand 

● Historische locatie 
● Zeer geschikt voor 

buiten events

KASTEEL 
DOORWERTH

● 3 meetingruimtes
● Geen hotelkamers
● Tot 180 personen
● Tot 30 personen op 

afstand

● Historische locatie 
● Zeer geschikt voor 

buiten events

HOTEL DE 
KEIZERSKROON 

● 8 meetingruimtes
● 94 hotelkamers
● Tot 235 personen
● Tot 44 personen op 

afstand

● Naast Paleis het Loo 
● Buiten vergaderen 

is mogelijk



ONZE LOCATIES 

RESIDENCE GROOT 
HEIDEBORGH

● 16 meetingruimtes
● 85 hotelkamers
● Tot 350 personen
● Tot 64 personen op 

afstand

● Unieke buitenplaats
● Zeer geschikt voor

buiten events

HOTEL ‘T 
SPEULDERBOS 

● 25 meetingruimtes
● 102 hotelkamers
● Tot 375 personen
● Tot 60 personen op 

afstand

● Creatieve
brainstormruimte

● Zeer geschikt voor
buiten events

GRAND HOTEL 
WIENTJES

● 12 meetingruimtes
● 57 hotelkamers
● Tot 250 personen
● Tot 40 personen op 

afstand

● Centraal gelegen
● Buiten vergaderen

is niet mogelijk

Vervolg Veluwe Oost-Nederland



ONZE LOCATIES 
Zuid-Nederland 

KASTEEL 
VAALSBROEK

● 22 meetingruimtes
● 130 hotelkamers
● Tot 350 personen
● Tot 47 personen op 

afstand

● Historisch landgoed
● Zeer geschikt voor

buiten events

CHÂTEAU 
HOLTMÜHLE 

● 9 meetingruimtes
● 66 hotelkamers
● Tot 120 personen
● Tot 32 personen op 

afstand

● Exclusief te huren
● Zeer geschikt voor

buiten events

HOTEL DE 
BOVENSTE MOLEN

● 6 meetingruimtes
● 82 hotelkamers
● Tot 90 personen
● Tot 20 personen op 

afstand

● Bosrijke omgeving
● Zeer geschikt voor

buiten events



‘’Wacht niet tot het perfecte 
moment om elkaar weer live 
te ontmoeten. Juist nu is het 
ontzettend belangrijk om te 
verbinden, zelfs als dit 

virtueel is. Dus; ga ervoor!“  
- Anouk Keurentjes, Event Regisseur bij Bilderberg -



Onze oplossingen voor

MEETINGS
Bijeenkomen voor een training of 

vergadering? Bilderberg geeft ruimte en 
inspiratie. 

● Diverse 1,5 meter 
opstellingen mogelijk

● Combineer meerdere zalen
of locaties

● Hybride events met inzet
van videoverbindingen

● Vergadering of 
eetmomenten buiten

Zelfs doorgewinterde eventplanners en ervaren boekers 
staan voor een nieuwe uitdaging. Want hoe organiseer je 

een zakelijke bijeenkomst die veilig én effectief is? Hoe 
kan je de samenwerking stimuleren als niet iedereen in 

dezelfde ruimte kan zijn? En hoe zorg je dat deelnemers 
het beste uit de bijeenkomst kunnen halen? Bilderberg 

heeft haar kennis gebundeld en denkt met je mee vanuit 
nieuwe mogelijkheden. 

● Flexibele annulerings-
voorwaarden

● Duidelijk draaiboek en
intensief contact vooraf

● Een meeting op afstand, 
zonder het gastvrije
karakter te verliezen



DAGACTIVITEITEN

IN HET HOTEL

Door het hotel verspreid tref 
je diverse desinfectie punten. 

Ook herinneren wij onze
gasten regelmatig aan de 

gewenste looproutes middels
vloerstickers. Daarnaast
zullen wij onze gasten

regelmatig enkele vragen
stellen om hun gezondheid te

checken. 

VOOR AANKOMST

Voor de bijeenkomst zullen
wij de organisator een brief 

sturen welke gericht is aan de 
deelnemer. Hierin staat

vermeld hoe het verblijf zal
verlopen. Van informatie over 

de extra hygiëne
maatregelen tot het verloop

van check-in. 

IN DE 
VERGADERRUIMTE

In de vergaderruimte houden
wij rekening met 1,5 meter 

afstand tussen de 
deelnemers. Ook zorgen wij
voor voldoende loopruimte. 
Daarnaast denken wij mee 
over de juiste route van en
naar de vergaderruimte. 

Onze oplossingen voor

MEETINGS



WE ❤ FOOD
Onze passie voor eten

is aanstekelijk

Samen eten brengt verbinding en nieuwe energie. 
Juist de eetmomenten verdienen daarom de 
aandacht. Samen kijken we naar wat wel kan.

Bijvoorbeeld door de lunch buiten te serveren of 
een buffet veilig en verantwoord in te richten. 

De exacte invulling van onze eetmomenten verschilt per 
zakelijke bijeenkomst en per hotel. Wat we blijven doen, is 

onze passie voor goed en gezond eten delen. Zo koken
we nog steeds met lokale producten en kiezen we voor
duurzaam waar mogelijk. Ook houden we rekening met 

een lage voedselverspilling. We zijn immers niet voor niets
winnaar van de Food Waste Challenge in 2019! 



DINER 

Uiteraard houden wij ook in 
het restaurant rekening met 
de 1,5 meter afstand. Voor
zowel onze gasten als onze

medewerkers. Je kunt
dagelijks genieten van ons
keuzemenu en in sommige
gevallen is een buffet ook

mogelijk.

LUNCH 

Tijdens de lunch geniet je van  
een uitgeserveerde lunch. 
Liever de pauze gebruiken

om te genieten van de 
prachtige omgeving? Dan 
verzorgen wij graag een to 
go lunch met wandelroute!  

ONTBIJT 

Blijf je ontbijten? Dan bieden
wij een goede start van de 
dag. Het is mogelijk om het 
ontbijt als take away op te

halen. Liever in het restaurant 
eten? Dat kan ook. We maken
gebruik van tijdslots om het 
aantal gasten te verspreiden

en je te helpen afstand te
bewaren.



‘’Voor het eerst weer live mogen 
spreken. Drie vergaderruimtes 
met enthousiaste deelnemers op 
1,5 meter afstand, waarbij ik 
steeds van zaal wisselde en je 

mijn verhaal op groot scherm kon 
volgen. Denken in oplossingen!“ 

- Marc Lammers, hockeycoach en spreker -



HYBRIDE EVENTS
Live ontmoet virtueel

Maximale interactie en flexibiliteit? Met een hybride 
event combineer je de kracht van live en het gemak 

van online. 

SUCCESVERHAAL

75 gasten tijdens een live event 
met elkaar verbinden? Bij Hotel 
De Bilderberg kregen we de kans 
een hybride event te organiseren. 
75 gasten verdeeld over 
verschillende vergaderruimtes 
werden met elkaar verbonden via 
een videoverbinding. De spreker 
vertelde zijn verhaal roulerend 
van ruimte naar ruimte. De 
aangepaste netwerkborrel was 
een veilige en succesvolle 
afsluiting van deze bijeenkomst. 

Een hybride event is 
een combinatie van een 
fysieke en een online 
bijeenkomst. Een 
perfecte oplossing 
wanneer een deel van 
de deelnemers het 
event vanuit huis volgt. 
Maar ook om meerdere 
ruimtes/locaties met 
elkaar te verbinden of 
om extra interactie toe 
te voegen. We werken 
hiervoor samen met 
professionele partners 
voor perfect werkende 
techniek.

● Verbind verschillende ruimtes in hetzelfde
hotel wanneer er meer deelnemers
worden verwacht dan binnen de richtlijnen
is toegestaan. 

● Combineer sessies in verschillende hotels. 
Kies voor hotels dicht bij elkaar zodat
sprekers of de organisatie snel kan
schakelen of juist verspreid door het land 
om zo de reistijd te verkorten. 

● Laat deelnemers een live sessie volgen
vanuit de hotelkamer. Alle faciliteiten zijn
bij de hand in je eigen hotelkamer, maar 
tegelijkertijd blijft de mogelijkheid om te
netwerken tijdens pauzemomenten. 

● Of natuurlijk vanuit huis of kantoor. Dan is 
iedere deelnemer in een veilige en
vertrouwde omgeving, maar hoeft men 
niets te missen van het programma. 
Gelukkig kunnen wij ook dan zorgen voor
een lekker hapje of drankje! 



Onze tip:

BELEVING BLIJFT 
BELANGRIJK 

Bij het organiseren van meetings op afstand 
wordt het creëren van beleving en verbinding 
nog belangrijker. Daar helpen wij je graag bij! 

● Geef aandacht aan de 
start van je meeting, 
zodat iedereen zich op 
zijn gemak voelt.

● Ook op afstand kan je 
netwerken, bijvoorbeeld 
met een speeddate op 
afstand of tijdens 
eetmomenten.

● Benut de ruimte en 
mogelijkheden van 
buiten.

● Meerdere ruimtes of 
online volgers? Zorg 
voor een energieke en 
verbindende host.

● Kies voor een activiteit 
waarbij je afstand kan 
bewaren, zoals 
schapendrijven.

● Breng beleving in de 
eetmomenten, zodat 
deelnemers weer 
kunnen opladen en 
samen plezier beleven.



Onze hotels zijn gelegen op de meest 
inspirerende plekken. Ons advies: maak 
hier zeker gebruik van! Buiten zijn er 
minder beperkingen en is het 
eenvoudiger om ook met grotere 
gezelschappen afstand te bewaren. En 
niet alleen dat; buiten vind je de inspiratie 
en de beleving die een meeting 

GA NAAR BUITEN!
Gebruik de ruimte en mogelijkheden van onze unieke 

buitenlocaties

juist nu goed kan gebruiken. Vergader 
bijvoorbeeld buiten in de schapenweide 
van Résidence Groot Heideborgh in 
Garderen, op het gazon voor Hotel De 
Bilderberg in Oosterbeek, in de stadstuin 
van het Parkhotel in Rotterdam of ga 
voor een picknick op het prachtige 
landgoed van Kasteel Vaalsbroek.



ANNULERINGS
VOORWAARDEN  

Deze tijd vraagt om flexibiliteit. Daarom denken we graag met je mee 
middels aangepaste annuleringsvoorwaarden

Verplaatsen van de bijeenkomst 
Tot 2 weken voor aankomst kan de bijeenkomst voor groepen tot en met 30 personen kosteloos 
verplaatst worden. Dit is mogelijk wanneer er direct een nieuwe datum wordt gereserveerd, en als 
deze nieuwe datum binnen 6 maanden na de originele aankomstdatum wordt ingepland.

Annuleren van de bijeenkomst 
We snappen dat niet alles zeker is, maar begrijpen ook dat je vooruit wilt plannen. Als er toch 
geannuleerd moet worden dan geldt het volgende:

● Tot 4 weken voor aankomst kan de gehele bijeenkomst voor groepen tot en met 30 
personen kosteloos geannuleerd worden.

● Binnen 4 weken voor aankomst annuleren voor groepen tot en met 30 personen betekent 
50% annuleringskosten. Hiervan krijg je 50% retour bij een nieuwe reservering binnen 1 jaar.

Annuleren van individuele deelnemers
Wat als er iemand verkouden is? Tot de dag van aankomst mag tot 20% van het totale aantal 
deelnemers kosteloos worden geannuleerd. 

Meer info: check deze link.

https://www.bilderberg.nl/meetings-en-events/veelgestelde-vragen-meetings-op-afstand/


VIRTUELE 
RONDLEIDING

Bezoek onze locaties waar je ook bent

Nieuwsgierig naar onze locaties? Ervaar het 
tijdens een virtuele rondleiding! Onze Event 
Regisseurs staan voor je klaar om je online 

rond te leiden in onze hotels. Maak een 
persoonlijke afspraak op een moment dat 

het jou uitkomt. Dan bespreken we gelijk de 
mogelijkheden voor jouw event. 



“Ook nu heeft Bilderberg als doel om 
iedere bijeenkomst van begin tot eind

bijzonder te maken. Alleen samen zorgen
wij voor een veilige omgeving, waarbij
elkaar ontmoeten centraal staat en er

ruimte is voor plezier en verbinding. Hoe 
we dit gaan doen? Dat bespreken we 

graag samen!”

Marieke Jongbloed
Event Regisseur

Tel: 020 333 33 68 business@bilderberg.nl www.bilderberg.nl/business



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


