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Landgoed Tespelduyn, de (zakelijke) ontmoetingsplaats van de Bollenstreek! 

Landgoed Tespelduyn heeft in korte tijd een goede naam opgebouwd met de 

uitstekende verzorging van zakelijke evenementen tot 300 personen zoals 

vergaderdagen, teambuildingssessies, workshops, presentaties en congressen. Alle 

ruimtes beschikken over daglicht, gratis WiFi, klimaatbeheersing, en zijn akoestisch 

geïsoleerd zodat er optimaal gewerkt kan worden. 

Het landgoed won de door het vakmagazine Meetings georganiseerde verkiezing tot Beste 

Vergaderlocatie van Nederland in 2016. Om zover te komen moest Tespelduyn een lang traject 

afleggen. Na de nominatie vanuit het vak en door de lezers van Meetings volgden, onder controle 

van de notaris, twee stemrondes. In deze verkiezing eindigde Tespelduyn boven andere gedegen 

genomineerden zoals het Conservatorium Hotel uit Amsterdam, Oud London uit Zeist, het 

Rotterdamse Wereldmuseum en het Haagse Mauritshuis. 

 

Op MeetingReview worden wij hooggewaardeerd middels onafhankelijke beoordelingen door 

zakelijke gasten. 

 

Landgoed Tespelduyn is tevens trotse winnaar van de Top 25 Bollenstreek Business Meetingpoint. 

Waar is het zakelijk goed toeven en waar kun je het beste afspreken voor je zakelijke bijeenkomst? 

Dát is de onderliggende vraag bij het samenstellen van de Top 25 Bollenstreek Business 

Meetingpoint die voor de 4e keer door het zakenmagazine IntoBusiness Bollenstreek werd 

gepubliceerd. Liefst 126 horeca-etablissementen in de gehele Duin- en Bollenstreek zijn beoordeeld 

door 60 onafhankelijke en objectieve ondernemers en managers die de locaties als mystery guest 

bezochten. 

 

  

https://tespelduyn.nl/wp-content/uploads/2018/08/Certificaat-Beste-Vergaderlocatie-van-Nederland-in-2016.pdf
https://tespelduyn.nl/wp-content/uploads/2018/08/Certificaat-Beste-Vergaderlocatie-van-Nederland-in-2016.pdf
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Zaalinformatie 

In ’t Landhuys hebben wij 3 aparte ruimtes; de Huyskamer, de Heerenkamer & de Serre 

Heerenkamer. ’t Landhuys beschikt over een groot terras waar wij tevens een paviljoen kunnen 
plaatsen. Naast ’t Landhuys ligt ’t Koethuys, een ideale ruimte voor grote partijen. De prachtig 

aangelegde tuinen maken de entourage compleet.  

 

Onderstaand vindt u diverse zaalinformatie alsmede onze zorgvuldig samengestelde 

vergaderarrangementen.  

 

  Maximaal aantal personen Duur: 

Naam m2 Carré Theater Diner Feest 

1/3 

dagdeel 

2/3 

dagdeel 

3/3 

dagdeel 

Koetshuys  150 36 135 70 160 € 400 € 450 € 500 

Koetshuys + Serre 235 - - 140 280 € 500 € 550 € 600 

Koetshuys 1e etage 110 34 90 - - € 250 € 300 € 350 

Heerenkamer 50 21 70 40 55 € 250 € 300 € 350 

Serre Heerenkamer 23 - 30 20 25 € 150 € 200 € 250 

Heerenkamer + Serre 73 - - 60 80 € 400 € 500 € 600 

Huyskamer 60 33 90 50 65 € 250 € 300 € 350 

Serre Huyskamer 40 - - 30 40 - - - 

Huyskamer + Serre 100 - - 80 105 € 400 € 500 € 600 

Landhuys; restaurant + 

bar + Serres  145 - - 100 175 € 600 € 700 € 800 

Landhuys geheel; 

restaurant + bar + 

Huyskamer + 

Heerenkamer + Serres 255 - - 190 300 aanvraag aanvraag aanvraag 

Landhuys geheel 

inclusief zomerserre 375 - - 280 450 aanvraag aanvraag aanvraag 

Terras 450 aanvraag aanvraag aanvraag aanvraag aanvraag aanvraag aanvraag 
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Arrangementen      

  

4 uur 

Tespelduyn  

8 uur 

Basis 

8 uur 

Tespelduyn 

12 uur  

Basis 

12 uur 

Tespelduyn 

 t/m 10 personen € 130,00 € 255,00 € 295,00 € 525,00 € 575,00 

Vanaf 11 personen p.p. € 13,00 € 25,50 € 29,50 € 52,50 € 57,50 

Onbeperkt koffie en thee  

in de zaal  
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Mineraalwater in de zaal ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Onbeperkt frisdrank in de zaal ✓    ✓    ✓  

Luxe zoete lekkernijen ✓   ✓   ✓  

Handfruit ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Meeting mints ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Uitgebreide lunch   ✓  ✓  ✓  ✓  

Candybars     ✓    ✓  

17:00 uur een warme snack        ✓  

2-gangen diner Tespelduyn        ✓  ✓  

• Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

 

Extra voorzieningen 

Aanvullend op uw vergaderaanvraag kunnen wij diverse extra voorzieningen verzorgen: 

Beamer incl. projectiescherm   € 100,00  

Projectiescherm    € 20,00 

Katheder     € 35,00  

Draadloze microfoon met geluidsinstallatie € 35,00 

Headset met beltpack    € 45,00 

Microfoon statief    € 15,00 

Extra Flipover     € 20,00 
• Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

 

Alle overige voorzieningen kunnen wij op uw aanvraag verzorgen. 

Diversen  

U kunt bovenstaande vergaderarrangementen aanvullen met zoete en hartige snacks en diverse 

dranken. Uiteraard staan we open voor suggesties uwerzijds. 

 

Gratis WiFi 

Tespelduyn biedt u in alle ruimtes gratis en openbaar WiFi aan.   


