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Professionele zalen
Voorzien van alle moderne faciliteiten

Totaal concept
Georganiseerd en ontzorgd van A tot Z

Boerengastvrijheid
U voelt zich direct thuis

Natuurlijke omgeving
Gelegen midden in de natuur

Veel te beleven
Ontdek de natuur, landbouw en zorg

Een totaalconcept voor de  
zakelijke bijeenkomst van nu!



Capaciteit , faciliteiten en voorzieningen 
Gelderse Waarden heeft de beschikking over professionele zalen - een plenaire zaal  
en diverse sub-ruimtes-, zowel binnen als buiten, en biedt ruimte aan groepen van 5 tot 
120 personen. 

Het buitengoed is voorzien van alle benodigde faciliteiten, voorzieningen en gemakken  
voor de zakelijke bijeenkomst van nu. Met een uitgebreid culinair programma, gebruik van 
producten van eigen boerderij en streekproducten kunt u bovendien rekenen op een  
uitstekende verzorging van de innerlijke mens. 

Wat kunt u nog meer van ons verwachten?
Onze service is persoonlijk met oog voor detail, we hebben kennis van en ervaring  
met het organiseren van bijeenkomsten, zijn enthousiast en flexibel. 

Het buitengoed is bovendien het startpunt van vele mogelijke activiteiten in de natuur, 
landbouw of zorg, zoals een struintocht door de uiterwaarden, een rondleiding over  
een modern akkerbouwbedrijf of een presentatie over de bedrijfsvoering van een  
zorginstelling. 
 
Beleef de natuur, voel het buitenleven in combinatie met boerengastvrijheid;  
U zult zich bij ons direct thuis voelen!

Contact en informatie  
Voor meer informatie over onze mogelijkheden, arrangementen, voor aanvragen of hebt  
u zelf een idee voor uw bijeenkomst, neem dan gerust contact met ons op via telefoon- 
nummer (0316) 37 11 96 of via e-mail info@geldersewaarden.nl

Vergaderen, trainingen, hei-sessies, teambuilding
Gelderse Waarden is dé partner voor uw zakelijke bijeenkomst. Bij ons buitengoed kunt u 
o.a. terecht voor trainingen, conferenties, vergaderingen, managementbijeenkomsten, een 
leergang, netwerkborrels, platformbijeenkomsten, besloten diners, management develop-
ment (MD) trajecten, coachsessies, teambuilding en productpresentaties. 

Van een 2 uur durende meeting tot meerdaags, met of zonder aanvullende activiteiten, 
standaard of op maat. Gelderse Waarden levert een totaalconcept: organiseren, faciliteren 
en ontzorgen van A tot Z. Ons doel is dat u terugkijkt op een geslaagde, effectieve  
bijeenkomst!

De locatie
Om uw bijeenkomst te laten slagen, en even echt ‘out-of-the-box’ te kunnen zijn, is een 
comfortabele, uitdagende en inspirerende omgeving van belang.

Buitengoed Gelderse Waarden is een unieke locatie midden in de natuur. Een authentieke 
boerderij, gelegen aan de dijk in het buitengebied van Pannerden. Bevershof, zoals het erf 
van oudsher heet, kijkt uit over de Lobberdense Waard, een prachtig natuurgebied dat deel 
uitmaakt van de Gelderse Poort. 

Het buitengoed inspireert, draagt bij en daagt uit tot een open communicatie en laat 
mensen in een ontspannen omgeving elkaar ontmoeten en/of werken aan persoonlijke 
ontwikkeling en (organisatie)doelstellingen. 

Buitengoed Gelderse Waarden biedt een totaalconcept; reserveer nu deze unieke locatie!
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