
De Perfecte Outdoor Locatie

Huize Vossendel



Huize Vossendel
De perfecte Outdoor Locatie

De belangrijkste vragen en antwoorden

Wat te doen bij slecht weer of heel warm weer?
Bedenk vooraf een alternatief. 
Er moet minstens één kleine, overdekte ruimte zijn die jullie als toevluchtsoord kunnen gebruiken als het regent. Een
grote zaal, schuur of tent is nog beter. 
Huize Vossendel beschikt over een riante luxe sfeertent waar zo'n 80 tot 100 personen onder passen. Daarnaast
heeft zij twee stertenten ter beschikking voor nog meer schaduw of schuilplaats. Wil je nog meer zekerheid? Dan
huren we voor jullie een extra tent naar wens. 

Welke guest goodies zijn handig?
Vooral bescherming tegen de zon en eventuele kou is aan te raden. 
Stel een noodpakket samen met zonnebrandcrème, aspirine, bug spray, zonnebrillen en hoeden. 
De tent kan rondom gesloten worden met ramen. Verder houden dekens en/of heaters  je gasten ‘s avonds warm. 

Hoe en waar eet je? 
Boek een cateringservice die zelf zorgt voor het warm of koud houden van het eten en drinken. Bij mild weer is een
diner in de buitenlucht een leuk idee, maar je kunt er ook voor kiezen om dit in een geheel of gedeeltelijk overdekte
tent te doen. 
We hebben stroom- en koudwatervoorzieningen bij de tent en een binnen-spoelkeuken voor de cateraar. Er is geen
krachtstroom aanwezig. De cateraar zorgt zelf voor hun eigen tafels/ovens/BBQ en indien nodig hun eigen (easy-
up)tent.

Sanitaire voorzieningen
Huize Vossendel is een buitenlocatie en heeft voor gezelschappen tot 50 personen haar eigen sanitaire
voorzieningen. We hebben twee toiletten waarvan één toilet het mindervalide & bruidstoilet is. Daarnaast hebben we
een baby verschoon plek in onze toiletruimte. Voor gezelschappen vanaf 50 personen huren wij een extra toiletunit
met wastafels. 

Hoe komen de gasten op de locatie?
Onze locatie ligt op een rustige serene plaats met weinig verkeer en is daardoor een beetje afgelegen.
Voeg voor jullie gasten  een gedetailleerde routebeschrijving toe aan de uitnodigingen. 
Er is een ruime parkeerplaats op twee minuten lopen van onze locatie. Hierop kunnen zo'n 40 auto's staan. 
Langs de weg kunnen ook nog wat auto's parkeren als dat nodig is.
Ons advies is: rij zoveel mogelijk samen. 
Komen jullie en jullie gasten van verder weg, dan is het inhuren van een touringcar ook een mooie optie. 
Iedereen komt dan ook op tijd aan en gaat op hetzelfde moment weer weg.

Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie! 


