Event- en congrescentrum

VERGADEREN
Overzicht faciliteiten: Van indrukwekkend groots tot kleinschalig intiem!

CONGRESSEN

EVENTS
BEDRIJFSFEESTEN

Ontdek event- en congrescentrum
De Bonte Wever
‘Ongekende mogelijkheden in een multifunctionele omgeving
voorzien van alle gemakken die u als zakelijke gast kan en mag
verwachten.’ Dat is de vernieuwde De Bonte Wever in een
notendop. Dit zijn overigens niet onze bewoordingen, maar
die van gasten die eerder bij ons geweest zijn voor een zakelijk
evenement, congres, vergadering of netwerkmeeting.
De Bonte Wever was al een begrip op het gebied van zakelijk
ontmoeten, maar na de toevoeging van o.a. congrescentrum
Purple, twee restaurants, Grand Café, extra vergaderruimtes,
gescheiden business-entree en extra (luxe) kamers in het viersterren hotel kunt u stellen dat de mogelijkheden binnen De
Bonte Wever nu echt grenzeloos zijn.
Wat voor bijeenkomst u ook voor ogen heeft, binnen ons
complex is altijd een geschikte ruimte te vinden die past bij uw
gezelschap; van een vergadering met acht personen tot een
meerdaags congres voor duizenden gasten. Dit gelegen aan
de rondweg van Assen op steenworp afstand van de A28 met
altijd voldoende en gratis parkeergelegenheid.
Bladert u gerust deze zakelijke brochure eens door, maar houdt
in uw achterhoofd dat we veel meer te bieden hebben dan
dat we in een folder kunnen weergeven. Met onze jarenlange
ervaring in hospitality, catering en eventorganisatie zijn wij
graag uw sparringpartner voor al uw zakelijke wensen.

Onderstaande overzicht is een greep uit de diverse locaties binnen De Bonte Wever. Alle ruimtes zijn op zichzelf te
benutten, maar juist vanwege de verscheidenheid aan ruimtes en faciliteiten zijn unieke combinaties mogelijk. Of u nu
op zoek bent naar een locatie voor een congres, beurs of (bedrijfs)event van formaat of juist naar iets kleinschaliger voor
bijvoorbeeld een vergadering of afdelingsuitje; binnen De Bonte Wever vindt u altijd een ruimte die past bij uw doel.
Ook onze sport,- en ontspanningsfaciliteiten zijn hierin te betrekken. Onze kracht zit hem in flexibiliteit en we gaan dan
ook graag het gesprek met u aan om uw ideale mix samen te stellen.

PRESENTATIES

ONTMOETEN

ARRANGEMENTEN
Purple
3 Event- en congreszaal met inschuifbare en verrijdbare tribune
3 Variabele seated capaciteit tot maximaal 550 personen, staand
± 1500 personen
3 Geschikt voor symposia, (bedrijfs)feest, congres, (product)
presentatie, beurs, receptie, gala, voorstelling etc.

DINEREN

BORRELEN

3 Grootste zaal in De Bonte Wever
3 Geschikt voor gezelschappen tot 2500
personen
3 Volledig naar wens in te richten
3 Inclusief o.a. gemeubileerde balustrade,
bars, buffetten, etc.
3 Ideaal voor (bedrijfs)feest, beurs,
evenement, of andersoortig bijeenkomst
met 100 – 2500 genodigden

BEURZEN

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een goed
gesprek of uitgebreide rondleiding via 0592 303777 of
info@debontewever.nl.

Plaza

GALA’S
LUNCHEN
Vergaderzalen

Gratis wifi
Rolstoelvriendelijk
Gratis parkeren

ZAKELIJK
OVERNACHTEN

3 9 Goed geoutilleerde ruimtes
in variërende groottes
3 Eenvoudig te combineren
met bijv. plenaire
bijeenkomst in Plaza/Purple
3 Uitstekende caterings
mogelijkheden beschikbaar
3 Niet voor niets zijn
we een vierhamer
locatie!

Bowling
3 Zes moderne bowlingbanen
3 Nog altijd het gezelligste
personeelsuitje
3 Ook mogelijkheden voor
besloten gezelschappen

Caféstraat
3 D
 rie sfeervolle cafés met ieder een
eigen thema
3 Ideaal voor teambuilding,
personeelsuitje, (afsluitende) borrel
3 Verrassende arrangementen
beschikbaar

Grand Café
3
3
3
3

Sfeervolle ruimte voorzien van eigen bar en terras
In het hart van het complex en dus bijzonder goed te combineren
Perfecte locatie voor de afsluitende borrel
Geschikt voor o.a. receptie, sponsorbijeenkomst, jubileum, (bedrijfs)feest

De kracht van het organiseren
Met jarenlange ervaring in het organiseren van events en zakelijke ontmoetingen kennen wij het klappen van de zweep.
Indien u uw bedrijfsevenement bij De Bonte Wever organiseert krijgt u dan ook niet alleen de gewenste ruimte(s) ter
beschikking, maar tevens een sparringpartner die graag met u meedenkt. Dit kan gaan over invulling, maar ook over
bijvoorbeeld indeling, inzet van techniek, catering, etc. We denken oplossingsgericht en streven er altijd naar om alles
mogelijk te maken en geen ‘nee’ te hoeven verkopen. Vele organisaties, van groot tot klein en van meerdaags congres tot
een korte ontmoeting, gingen u voor en komen na eenmaal van de grenzeloze mogelijkheden in De Bonte Wever geproefd
te hebben regelmatig bij ons terug.

Restaurant Dapper

Events in De Bonte Wever

3 Sfeervol à la carte restaurant
3 Ook geschikt voor de zakelijke
gast (o.a. wifi en oplaadpunten
aanwezig)
3 Welkom voor een goede kop koffie,
hedendaagse lunch, borrel met
een bite of gevarieerd diner
3 Uitgebreid zonneterras gelegen op
het zuiden!

Naast locaties waar u uw eigen evenement kunt organiseren heeft De Bonter Wever ook een eigen
evenementenkalender met een uitgebreid en gevarieerd programma. Denk hierbij aan concerten van grote artiesten,
dansavonden, voorstellingen en meer. Deze publieksevenementen zijn ook uitermate geschikt als personeelsuitje
of om uw relaties mee naar toe te nemen. Vooraf lekker eten of achteraf naborrelen kan in één van de vele
horecagelegenheden in De Bonte Wever. Wenst u een eigen ruimte voor uw gezelschap? Ook dat behoort tot de
mogelijkheden.
Op www.debontewever.nl/events vindt u een actueel overzicht van de evenementen die binnenkort bij ons
plaatsvinden. We horen graag hoe we u uw wensen kunnen laten aansluiten bij onze evenementen.

Restaurant Flinck
3 U
 itgebreid ontbijt, lunch en
diner in buffetvorm
3 Mogelijkheid om gedeeltelijk
af te schermen voor besloten
gebruik
3 Kwaliteit is geen keuze, maar
de standaard

Effectief vergaderen

Comfortabel 4-sterren overnachten

De Bonte Wever biedt u uitgebreide zaalaccommodatie voor vergaderingen, trainingen, congressen, seminars,
bedrijfspresentaties, workshops etc. Om het u gemakkelijk te maken, heeft u tijdens uw bijeenkomst te maken met één
aanspreekpunt. Bij hem of haar kunt u terecht voor al uw vragen maar ook bijvoorbeeld voor het maken van een kopie, het
versturen van een e-mail of het printen van een document.

Een goede nachtrust is essentieel voor een productieve werkdag. In ons vier-sterren hotel kunt u comfortabel overnachten
in een eigentijds ingerichte kamer die van alle gemakken is voorzien. De kamers zijn standaard voorzien van luchtkoeling,
een bureau, internetaansluiting, draadloos internet, flatscreen, voldoende kastruimte, kluis, telefoon, radio. De ruime
badkamer is voorzien van een inloopdouche, föhn en een toilet. Wij beschikken o.a. over 2- en 3-persoons, XL-, connected
en Deluxekamers met o.a. bad en koelkast.

Vergaderzalen
Viersterrenhotel

De Bonte Wever beschikt over diverse
vergaderzalen variërend in grootte
tussen de 10 en 400 personen, allen
uitstekend geoutilleerd. Naast het
gebruik van losse zaalaccommodatie
is het door de ligging van de zalen ook
uitstekend mogelijk een plenaire ruimte
met diverse subzalen te combineren.
In ons faciliteitenoverzicht (zie eerder
in deze brochure) ziet u welke andere
ruimtes naast de vergaderzalen
beschikbaar zijn voor uw zakelijke
bijeenkomst. Op onze website vindt
u een overzicht met afmetingen en
indelingsmogelijkheden van al onze
vergaderzalen.

3 C
 omfortabel overnachten in kamers die van
alle gemakken voorzien zijn
3 Diverse ontspanningsmogelijkheden (zwemen saunaparadijs, fitnesscentrum, bowling,
Caféstraat, etc.)
3 Scherpe corporate tarieven voor u, uw
medewerkers en/of uw gasten

Tijd voor ontspanning!

Break

Wij begrijpen als geen ander dat u aan het
eind van een dag toe bent aan ontspanning.
Binnen De Bonte Wever heeft u hier volop
mogelijkheden toe. Naast twee goede
restaurants en diverse plekken waar u
gezellig een drankje kunt doen heeft u ook
de mogelijkheid om gebruikt te maken van
onze sport- en ontspanningsfaciliteiten
zoals het zwem- en saunaparadijs, het
fitnesscentrum, de schoonheidssalon en
onze bowling.

De boog kan niet altijd gespannen staan en een ieder die wel eens een zakelijke bijeenkomst heeft bijgewoond weet dat een
goede break op zijn tijd goed is voor de effectiviteit. De Bonte Wever heeft ruime ervaring in de organisatie van actieve en
creatieve breaks als aanvulling op uw bijeenkomst, zowel op locatie als in de nabije omgeving. Goed voor de teamspirit en
vooral ook gezellig!

Scherpe corporate tarieven!

Arrangementen
Binnen De Bonte Wever wordt veelal gebruik gemaakt van aantrekkelijke en handige all-in arrangementen. Hiermee weet u
vooraf exact wat de kosten zijn van uw verblijf. Op onze website vindt u diverse ‘standaard’ arrangementen variërend van
2-uur vergaderen t/m complete all-in verzorgde meerdaagse arrangementen. Uiteraard staan we altijd open voor specifieke
wensen en gaan we graag het gesprek met u aan om te komen tot maatwerk aansluitend bij uw wensen.

Mogelijkheden variëren van simpelweg een goede wandeling in het naastgelegen eeuwenoude Asserbos eventueel in
combinatie met een bezoek aan het duurzaamheidscentrum, klootschieten, spelshows als Minute To Win It en Ik Hou van
Holland Sport of een sportieve activiteit als een BMX-clinic of bowlingtoernooi. Ook een wijnproeverij, workshops bonbons
maken, cocktailshaken of biertappen organiseren we graag voor u. Natuurlijk kunnen we een activiteitenprogramma op
maat voor u samenstellen gebaseerd op uw eigen wensen.

U kunt voor uzelf, uw medewerkers of zakelijke gasten met een gerust hart een
kamer boeken in hotel De Bonte Wever. Of het nu gaat om één overnachting
of een reeks van wekelijks terugkerende bezoeken, wij bieden een uitstekend
verblijf tegen scherpe corporate tarieven.

Meer weten?
Voor meer informatie over zakelijk
overnachten in De Bonte Wever
kunt u contact opnemen met
Rob Peper.
0592-303 777
r.peper@debontewever.nl

Uw eigen entree

Assen ver weg?
Dat valt reuze mee!

Vanwege het multifunctionele karakter van De Bonte Wever hebben
we een eigen entree gecreëerd voor onze zakelijke gasten. Alle
faciliteiten zijn vanuit een centraal punt gemakkelijk te vinden zodat
u alleen maar hoeft te parkeren op ons parkeerterrein en direct kunt
doen waar u voor gekomen bent, wel zo efficiënt.

Groningen
25 min.

Assen

Zwolle
40 min.
Amsterdam
1u.45 min.

Bereikbaarheid & Parkeren
Grenzend aan het historische Asserbos ligt De Bonte Wever op
steenworp afstand van de A28 en op nog geen 2 km vanaf het
centrum. Daarmee zijn we vanuit alle richtingen uitstekend te
bereiken. Op eigen terrein zijn ruim voldoende parkeerplaatsen waar
u gratis gebruik van kan maken.

Contactgegevens
Voor meer informatie over onze zakelijke mogelijkheden kunt
u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Stadsbroek 17
9405 BK Assen
0592-303 777
info@debontewever.nl
www.debontewever.nl

Utrecht
1u.30 min.

