
Vergaderarrangement Westlands Museum 

Het Westlands Museum biedt uitstekende mogelijkheden voor het houden van 
vergaderingen, workshops en teambuilding. Zo’n bijeenkomst wordt helemaal uniek in 
combinatie met een museumbezoek, eventueel onder begeleiding van een ervaren gids. Of 
met een tussendooractiviteit. Vraag naar de mogelijkheden. 
 
Ruimtes 
In het museum zijn diverse ruimtes (allen met WIFI) beschikbaar voor het organiseren van 
een bijeenkomst: 
 
Hooiberg 

Een groepsruimte voor 10 - 60 personen, ingericht met authentiek meubilair 
dat in willekeurige vorm geplaatst kan worden, inclusief theateropstelling. 
Een flipover en een beamer met scherm kunnen geplaatst worden. 
 

 
Educatiezolder 

Op de eerste verdieping bevindt zich de Educatiezolder, geschikt voor 8 – 
40 personen. Elke vorm van tafelzetting kan geregeld worden, maar ook is 
een theateropstelling mogelijk. Een 55-inch beeldscherm en flipover zijn 
standaard aanwezig.  

 
Bestuurskamer 

Een kleinere, moderne ruimte in het voorgedeelte van het museum, geschikt 
voor kleine groepen tot 8 personen. Een beeldscherm (32-inch) is standaard 
aanwezig, een flipover is mogelijk. 
 

 
Wagenschuur 

Een historische ruimte voor groepen tot 50 personen, met een 40-inch 
beeldscherm. Ook geschikt als borrelruimte voor het vieren van een 
jubileum of een afscheid. Mogelijkheid tot het openen van de dubbele deur, 
zodat het zonnige terras erbij betrokken kan worden. Let op: deze ruimte is 

beperkt beschikbaar omdat deze ook wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. 
 

De ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk, m.u.v. de Educatiezolder. Er is een lift in het 
museumgedeelte en een invalidentoilet. De paden in de tuin zijn zonder drempels. 
 

Het museum heeft zeer moderne faciliteiten en smaakvol ingerichte ruimtes, zoals de foyer 
en een groot buitenterras. De vergaderruimtes zijn op alle dagen van het jaar beschikbaar, 
met uitzondering van de maandagen en de zondagen. 
 
Catering 
Voor de innerlijke mens kunnen wij de volledige catering verzorgen, variërend van een kopje 
koffie tot een uitgebreid dinerbuffet. Kijk voor de mogelijkheden op de prijslijst. 
 
Contactgegevens 
Westlands Museum, Middel Broekweg 154, 2675 KL Honselersdijk 
Tel: 0174-621084; e-mail: info@westlandsmuseum.nl; 
website: www.westlandsmuseum.nl 
 
  



Kosten (2017) 

 
Kosten ruimtes 
     Per dagdeel*   Per 2 dagdelen* 
 
Hooiberg     € 100    € 175 
 
Educatiezolder   €   75    € 125 
 
Bestuurskamer   €   50    €   85 
 
Wagenschuur     op aanvraag 
 
In de huurprijs is het gebruik van scherm en flipover inbegrepen. 
 
* Een dag bestaat uit drie dagdelen: 9.00 – 13.00 uur, 13.00 – 17.00 uur en 17.00 – 21.00 
uur. Afwijkingen zijn mogelijk in overleg. 
 
 
Kosten catering 
- kan koffie (ongeveer 7 kopjes)  € 11,50 
- kan theewater (ongeveer 6 kopjes)  €   9,50 
- fris (9 soorten, incl flesjes water)  €   1,75 
- bier      €   2,25 
- wijn      €   2,50 
 
- appeltaart     €   2,50 (toef slagroom: + € 0,50) 
- gevulde koek of appelkoek    €   0,75  
- plak cake  (bij meer dan 10 personen) €   0,80  
- luxe koude hapjes (min.afname 50 st.) €   1,00 
- warme snacks (min.afname 50 st.)  €   0,75 
 
- lunch      op aanvraag 
- dinerbuffet     op aanvraag 
 
 
Kosten bezoek museum (inclusief de historische tuin) 
- toegang per persoon   €   4,00  (groepstarief) 
- rondleider (rondleiding van 5 kwartier) € 20,00  (minimaal 10 deelnemers) 
 
 


