
 
Uitspanning de Goederenloods

Herrieneringen maken, samen met u en uw gasten, daar zijn wij goed in!

Uitspanning de Goederenloods is een unieke evenementenlocatie. Wij staan bekend door de mogelijkheden 
voor groepen op maat, waardoor het goed mogelijk is om uw evenement of feest aan het beschikbare budget 
aan te passen. Naast onze groepen op maat, hebben wij ook diverse arrangementen voor huwelijksfeesten, 
vergaderingen, familiefeesten, baby showers en ga zo maar door. Wij kunnen uw gasten voorzien van een 
zalig dinerbuffet met 3 gangen of juist enkel van de lekkerste hapjes en drankjes om het evenement helemaal 
compleet te maken. 

Feest bij u thuis? Geen probleem! Graag komen wij aanrijden met onze foodtruck ‘’Culi Kever’’ om het feest 
extra sfeer te geven en uw gasten lekker te verwennen in streetfood style

Mogen wij met u en uw gasten mooie herinneringen maken?

Trouwlocatie 
Het is bij ons mogelijk om het Ja 
woord tegen elkaar te zeggen, of 

juist de receptie en feest te 
houden.

Catering/ Restaurant 
Catering op locatie? Geen 

probleem, dat verzorgen we ook 
graag voor u. Bekijk snel ons 

menu.  

Evenementenlocatie 
Evenementen tot 250 gasten. Of 
het nou gaat om een informatie 

avond, dansfeest met band of een 
techno/ house party. 

Vergaderlocatie 
Wij verzorgen u vergadering op 

maat of in de vorm van een 
arrangement. 

 Contact 
www.degoederenloods.nl 
info@degoederenloods.nl 

0113-32 30 15 

Foodtrucks 
Feest bij u thuis? Geen probleem! 

Graag komen wij aanrijden met 
onze foodtruck ‘’Culi Kever’’ 



Vergader arrangement – De Boemel 
– Ontvangst met Zeeuwse bolus 
– Onbeperkt koffie/ thee tijdens uw verblijf (maximaal 4 uur)
– Onbeperkt Zeeuws kraanwater met munt en citroen (maximaal 4 uur)
– Lunchbuffet met 2 soepen en diverse broodjes belegd met ham, kaas en 3 salades*
– Tafels en stoelen in opstelling naar keuze 
– Beamer met scherm 
– Gebruik van onze audio apparatuur zoals microfoon en boxen (aansluitbaar op laptop)
– Inclusief zaalhuur voor een zaal (de grote zaal, maximaal 4 uur) 

€ 29,50 p.p. 
 *Afhankelijk van de aantallen van de groep is lunch in buffetvorm of op bord/ plank*

Vergader arrangement – Ontspoord
– Ontvangst met een Goederenloodsje 
– Onbeperkt koffie/ thee tijdens uw verblijf (maximaal 10 uur)
– Onbeperkt Zeeuws kraanwater met munt en citroen (maximaal 10 uur)
– Onbeperkt sappen tijdens de vergadering (vanaf de lunch)
– Uitgebreid Lunchbuffet met 3 soepen en diverse broodjes* 
– Tafels en stoelen in opstelling naar keuze 
– Beamer met scherm 
– Gebruik van onze audio apparatuur zoals microfoon en boxen (aansluitbaar op laptop)
– Inclusief zaalhuur voor een zaal (de grote zaal & balkonzaal, maximaal 10 uur)) 
– BBQ Buffet of koud/ warm buffet inclusief drankjes 
– Dessert om af te sluiten

€ 75,50 p.p. 
*Afhankelijk van de aantallen van de groep is lunch in buffetvorm of op bord/ plank*

Vergader arrangement – De Goederenloods
– Ontvangst met Zeeuwse bolus of petitfour 
– Onbeperkt koffie/ thee tijdens uw verblijf (maximaal 5 uur)
– Onbeperkt Zeeuws kraanwater met munt en citroen (maximaal 5 uur)
– Onbeperkt sappen tijdens de vergadering (vanaf de lunch) 
– Uitgebreid lunchbuffet met 3 soepen en diverse broodjes belegd me o.a. brie en zalm* 
– Tafels en stoelen in opstelling naar keuze 
– Beamer met scherm 
– Gebruik van onze audio apparatuur zoals microfoon en boxen (aansluitbaar op laptop)
– Inclusief zaalhuur voor een zaal (de grote zaal & balkonzaal, maximaal 5 uur) 
– Borreluurtje als afsluiter met 2 rondjes hapjes en nootjes met kaasstengels op tafel

€ 39,95 p.p. 
*Afhankelijk van de aantallen van de groep is lunch in buffetvorm of op bord/ plank*

Zakelijke bijeenkomsten

Staat er niks tussen onze arrangementen? Dan maken wij graag voor u een offerte op maat. Neem 
voor de mogelijkheden snel contact met ons op.


