
 

Welkom
BIJ RÉSIDENCE

 GROOT HEIDEBORGH



VERGADEREN MET JE 
HOOFD ÉN JE LIJF

Voor groei vanuit balans 
Bij Résidence Groot Heideborgh 

vergader je met je hoofd én je lijf. Wij 
geloven namelijk dat je echt het beste 

uit jezelf kan halen wanneer lichaam en 
geest in balans zijn. En dus zorgen wij 

voor het juiste powerfood, voor 
lichamelijke ontspanning en mentale 

ontspanning. Mindfull business, noemen 
we dat!



WELKOM!
Wij verwelkomen jullie graag in onze 

onlangs gerenoveerde lobby

In mei 2019 hebben wij onze receptie en 
lobby volledig gerenoveerd. 

Na aankomst ontvangen wij het 
gezelschap graag in het Grand Café met 

koffie, thee en een huisgemaakte 
lekkernij. 



Résidence
GROOT HEIDEBORGH

Bij Résidence Groot Heideborgh in Garderen ben je even 
weg van het alledaagse. Omringd door een prachtig 

bosgebied biedt het hotel binnen én buiten alles voor een 
inspirerend verblijf.

Weldadige
GASTVRIJHEID

Wij doen er alles aan om je verblijf zo 
comfortabel mogelijk te maken.



ONTMOET DE 
MAÎTRE B’

On top service, wat betekent dat? Voor elke 
zakelijke meeting krijg je als organisator of 

trainer een eigen servicepartner: de Maître B’. 
Hij of zij zorgt er persoonlijk voor dat je 

meeting, training of event perfect verloopt en 
het de gasten aan niets zal ontbreken. Bij 
aankomst zal hij je verwelkomen, de dag 

doorspreken en zorgen dat alles gereed staat.



Ontspannen
VERGADEREN

Résidence Groot Heideborgh is een inspirerende omgeving 
pur sang. Midden in het groen, maar van alle gemakken 

voorzien en met de beste service. Het hotel op de Veluwe 
biedt een grote verscheidenheid aan vergaderruimtes, 

breakout rooms en boardrooms.

● 10 vergaderruimtes
● Tot 300 personen
● Gratis WiFi



● 6 inspiratie ruimtes
● Tot 10 personen
● Gratis WiFi

Creatief
VERGADEREN 

Altijd een passende ruimte voor iedere bijeenkomst. De inspiratie 
ruimtes zijn gerenoveerd in april 2019. Alle 6 de ruimtes beschikken over 
een unieke opstelling welke bijdragen aan een succesvolle meeting.  Alle 

ruimtes beschikken over een LCD scherm.

Deze ruimtes zijn onder andere geschikt voor brainstormsessies, 
coaching sessies of bijvoorbeeld een MT meeting



WE ❤ FOOD
Onze passie voor eten 

is aanstekelijk
Wij geloven dat iedere maaltijd een 

hoogtepunt van de dag moet zijn. Met liefde 
en zorg bereiden wij jouw ontbijt, lunch en 
diner. Onze chefs zijn altijd op zoek naar 
nieuwe smaken met de beste lokale en 

seizoensgebonden producten. Van culinaire 
gerechten tot powerfood voor een gezonde 

lunch. Heb je al trek?



ONS RESTAURANT
In april 2019 is ons restaurant 

volledig gerenoveerd

De ruimte waar gasten dagelijks genieten van een 
overheerlijk ontbijt, lunch en diner.  

Het restaurant heeft een nieuwe look & feel 
gekregen. Met de eigentijdse uitstraling, comfortabele 
zitjes en het unieke uitzicht op de bosrijke omgeving 

is het hier optimaal genieten.



Clarins 
WELLNESS CENTRE

Ontspanning en vertroeteling in ons 
beroemde wellness centre met 
ontspannende behandelingen. 

Grand Cafe V
EN TERRAS

Ideaal voor een gezellige
samenkomst en goede borrel.

De receptie
EN LOUNGE

Trek je terug in de lounge met een 
heerlijk kopje koffie of een glas wijn. 
Geniet hier van het prachtige uitzicht 

op de vijver. 



SLAAP LEKKER!
Een goede nachtrust 

doet wonderen
Na een intensieve dag is het 

heerlijk slapen in onze 
comfortabele kamers. Zo word je 
weer uitgerust wakker om aan te 

kunnen schuiven bij ons uitgebreide 
ontbijtbuffet.



De Tuinkamer

Wilt u graag buiten vergaderen? Dit kan 
op de Buitenplaats bij Résidence Groot 

Heideborgh. De Tuinkamer is geschikt tot 
12 personen.

Een unique locatie 
ERVAAR DE BUITENPLAATS

Er staat jullie iets bijzonders te wachten. Alle gasten worden ontvangen op 
de prachtige nieuwe Buitenplaats. Een bijzondere omgeving midden in het 

bos. De vuurkorven verlichten sfeervol de hout gesnipperde paden, de 
verschillende BBQ’s met overheerlijke gerechten staan aan en de tafels 
zijn gezellig gedekt. Maak de avond extra bijzonder door een singer & 

songwriter toe te voegen. 

Alle ingrediënten voor een geweldige avond! 



POWER IN DE POTENTIE
Wat zou er gebeuren als u de kracht van 

lichaam en geest zou combineren?

Gelegen in de uitgestrekte bossen van De Veluwe, biedt Résidence Groot 
Heideborgh balans tussen ontspanning en inspanning. De dag beginnen met een 
mindfulness sessie of onderbreken met een goede workout. Vernieuwde energie 
door goede voeding en de frisse buitenlucht. Inspirerende workshops van onze 
health experts voor bewustwording en motivatie. Door onze kennis te delen en 
ervaringen aan te bieden, helpen wij organisaties om te groeien vanuit balans. 

Hoe wij dat kunnen doen voor uw organisatie? We laten het graag zien.



Marjolijn
Chef Kok

De baas in de keuken. 

Kookt puur & eerlijk

Marvin Sabrina

Maître B’ 

Servicepartner voor de gast van 

ontvangst tot vertrek

ONTMOET HET TEAM
van Bilderberg Résidence Groot Heideborgh

F&B manager

Een fantastische gastheer. Kan 

goed luisteren en wensen vertalen 

naar werkelijkheid

Andrie 
General Manager

Op en top gastheer met hoog 

gevoel voor kwaliteit

Wouter
Huishouding

Een  harde werker en zeer secuur

Adele

Sanne

Miriam

Reserveringen

Regisseur van succesvolle 

bijeenkomsten

Front office

Altijd bereikbaar, behulpzaam 

en vol aandacht

Front office manager

Voor een gastvrij ontvangst



#OUT OF OFFICE
Bilderberg geeft out of office een nieuwe betekenis. 

Want soms gebeuren de dingen die goed zijn voor je bedrijf, juist buiten je bedrijf.



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


