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ONZE ENTHOUSIASTE CREW HAALT 
WERKELIJK ÁLLES UIT DE KAST OM JOU 
EEN ONVERGETELIJKE BELEVING MEE 
TE GEVEN… ZODAT OOK JIJ NA AFLOOP 
DENKT: WOOOOOW!”

Blader dit magazine lekker door en ga op zoek naar 
het uitje dat het best bij jou en je gezelschap past. 
We hopen je snel bij ons te mogen begroeten voor 
een onvergetelijk avontuur. Want al die lachende 
gezichten van onze bezoekers… daar doen we het 
uiteindelijk voor!

Het Holland Evenementen Groep team!

LET US WOOOOOW! YOU!

JULLIE AVONTUUR
BEGINT HIER…

Maak 
kennis met 

ons complete 
aanbod!

 ONTDEK  
 AL ONZE  
 LABELS! 

VOORWOORD

0344 - 745 400
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En hierom ga je het bij ons hélemaal te gek vinden: 

DAAROM  
HOLLAND EVENEMENTEN GROEP!

ALLES OP ÉÉN LOCATIE

BESTE PRIJS/KWALITEIT

CENTRAAL GELEGEN

100+ ACTIVITEITEN
Er staan meer dan 100 verschillende activiteiten op je te wachten… 
Pardon? MEER DAN HONDERD ACTIVITEITEN! WipeOut, Escape Room,  
Zipline, Freefall, Levend Tafelvoetbal, Tuktuk rijden, Paintball…  
de mogelijkheden zijn EIN-DE-LOOS!

Onze kracht? Alles op één locatie! Onze uitgebreide mogelijkheden 
bieden voor ieder wat wils, onder alle weersomstandigheden 
bovendien. Met onze diverse programma’s hebben we de perfecte 
ingrediënten in huis voor een compleet dagje uit!

Zoveel moois onder één dak… Beter kan eigenlijk niet! Je stelt je 
programma helemaal zélf samen en onze crewleden bezorgen je een 
onvergetelijke dag. Bekijk onze uitgebreide arrangementen en pak je 
maximale korting!

We durven het best te zeggen: de allermooiste, allergezelligste en 
allerveelzijdigste evenementenlocatie van Nederland… Centraal 
gelegen, indoor en outdoor, in de zomer en in de winter: altijd goed, 
altijd WoooooW!

WAT ZEGGEN KLANTEN 
OVER ONS? 
Op TripAdvisor kunnen bezoekers hun oordeel over verschillende activiteiten geven. Neem 
maar eens een kijkje. Dan zie je hoe gaaf je voorgangers het hier vonden! En dat vonden ze: we 
hebben niet voor niets wederom het certificaat van uitmuntendheid ontvangen.

Laat jouw mening horen! Laat na je evenement ook een review achter. Alvast bedankt!

ZOEK NAAR HOLLAND EVENEMENTEN GROEP OP WWW.TRIPADVISOR.NL

www.hollandevenementengroep.nl

HOLLAND EVENEMENTEN GROEP
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30
TUK TUKS

“ WELKOM IN DE WERELD VAN 
ONVERGETELIJKE ERVARINGEN”

HOLLAND EVENEMENTEN 
GROEP BIEDT JE DE 
ÁLLERMOOISTE EVENEMENT-
LOCATIE, OOK NOG EENS 
MIDDEN IN NEDERLAND. 
OF HET NU GAAT OM EEN 
BEDRIJFSUITJE, EEN 
VRIJGEZELLENPARTY OF EEN 
PERSONEELSFEEST: BIJ ONS 
IS HET ALTIJD GOED, ALTIJD 
WOOOOOW!

Bij het organiseren van een geweldig 
dagje uit komt stiekem nog heel wat 
kijken. Je moet een leuke activiteit 
bedenken, een geschikte plek voor 
het eten vinden en dan ook nog een 
afsluitend feestje regelen. Pff… kan 
dat niet gemakkelijker?  

“ALLES 
VOOR EEN  
COMPLEET 
DAGJE UIT”
 
Jawel hoor! Wij hebben namelijk 
álle onderdelen voor een compleet 
dagje uit in huis… en ook nog eens 
op één en dezelfde schitterende 
locatie! Bekijk onze succesformule, 
en je ziet vanzelf waarom wij dé 
nummer 1 van Nederland zijn!

4
RESTAURANTS

100+
30+

ACTIVITEITEN, WAARVAN

INDOOR

60 
KM PER UUR

22,8 
METER HOOG

85,4 
METER LANG

ZIJN DE INDRUKWEKKENDE 
CIJFERS VAN ONZE 

SPECTACULAIRE GLIJBAAN:  
DE KILLER SURF

METER LANGE 
INDOOR LOCATIE

80 
INZET VAN DE 

ALLERLEUKSTE CREW 

200% 
VIERKANTE METER FUN  

OP ÉÉN SCHITTERENDE LOCATIE
CENTRAAL IN NEDERLAND

28.000  

Nr.1
IN NEDERLAND 

FACTS &  
FIGURES
Holland Evenementen Groep:
de cijfers zeggen genoeg!

IS ONZE GEMIDDELDE
KLANTENSCORE

8,8

VAN NEDERLAND

5X DÉ 
 NR. 1

0344 - 745 400

HOLLAND EVENEMENTEN GROEP
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Onze diverse middag- en avondprogramma’s bieden je al een waanzinnig dagje uit. Maar het kan 
nóg gekker en mooier! Daarom hebben we de Succesformule in het leven geroepen: een comple-
te dag vól activiteiten, hapjes, drankjes en plezier. En je krijgt nog een dikke vette korting ook!

ONZE SUCCESFORMULE:
MIDDAGPROGRAMMA + AVONDPROGRAMMA = PAKKETKORTING!

Kies een middagprogramma (vier uur) naar keuze. 
Actief, sportief, spannend of… juist lekker rustig. 
Er is voor ieder wat wils!

Maak een keuze uit één van onze all-in 
avondprogramma’s! Gezellig koken, een loungy 
Beach Party of he-le-maal los bij THE PARTY!

Onze Succesformule: een hele dag compleet! Stel 
je ideale middag- en avondprogramma zelf samen: 
zorgeloos én met korting!

MIDDAGPROGRAMMA AVONDPROGRAMMA MIDDAG + AVOND

€ 47,50 € 51,78 incl. BTW € 65,- € 73,27 incl. BTW € 100,- € 111,42 incl. BTW

“TOP GEREGELD, VEEL GELACHEN 
EN THE PARTY WAS SUPER!”

“We hebben een geweldige dag beleefd bij de Holland Evenementen 
Groep. Alles was top geregeld en we hebben overdag veel gelachen 
tijdens de Wipeout! Maar het hoogtepunt was zonder enige twijfel 
The Party: wát een superfeest! Bedankt voor alles!”

www.hollandevenementengroep.nl

ONZE SUCCESFORMULE

€ 12,50
KORTING
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MAAK KENNIS MET 
ONZE TOPCREW!

Bij de Holland Evenementen Groep hebben we niet  
alleen ontzettend veel geweldige activiteiten, 
maar ook ontzettend veel geweldige crewleden!  
Ze zetten zich iedere dag voor 200% in om het jou  
naar je zin te maken.

Werken voor de Holland Evenementen Groep is elke 
dag een feestje. En naast gezellig, enthousiast en 
vrolijk, zijn onze crewleden ook nog eens deskundig 
en gastvrij. Al onze crewleden weten precies waar 
we voor staan en snappen als geen ander wat het 
WoooooW!-gevoel betekent!

VERSTERK ONZE CREW
Snap jij ook wat het WoooooW!-gevoel inhoudt? 
Stuur je motivatie, cv, recente foto en je 
beschikbaarheid naar planning@hollandeg.nl. We 
nemen zo snel mogelijk contact met je op.

“WIJ 
MAKEN HET 
MOGELIJK, 
JULLIE 
MAKEN HET 
ONVER-
GETELIJK!”

HELE DAG UIT

 € 100,-

Combi:

EXPEDITIE 
ROBINSON  

+ 
 THE PARTY

Combi:

KOLONISTEN  
+ 

BEACH LOUNGE 
PARTY 

Combi:

MISSION  
IMPOSSIBLE 

+ 
 KOOK-

WORKSHOP

Combi:

TUKTUK RALLY 
+ 

TAPASNIGHT

Combi:

MISSION 
SIBERIA  

+ 
THE WINTER-

PARTY 

Combi:

WIPEOUT NL  
+ 

THE PARTY

Combi:

TUKTUK RALLY  
+ 

THE PARTY 

Combi:
KOLONISTEN 

+ 
 THE PARTY

?  + ? 
 KIES ZELF!
Maak je eigen 

combinatie en kies zélf 
een middag- en een 
avondprogramma!

SUPERDAG 
COMBI’S
Om je op weg te helpen, hebben we hieronder al 
een paar populaire combinaties voor je op een rij 
gezet. Sla je slag!

0344 - 745 400

CREW
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Op www.hollandevenementengroep.nl vind je een schema waarmee je in een 
handomdraai ziet welke activiteit en welk arrangement het best bij jou en je groep 
past. En heb je het ultieme uitje gevonden? Dan kun je direct boeken! Lekker snel, 
superoverzichtelijk en… voor ieder wat wils!

BROWSE, BELEEF EN 
BOEK DIRECT ONLINE!

Holland Evenementen Groep is er voor elk type uitje: van familiedag tot bedrijfsuitje en van vriendinnenfeest tot vrijgezellendag. Maar ook voor vergaderingen, teamuitstapjes 
en teambuildingsactiviteiten kun je uitstekend bij ons terecht. Met meer dan 100 verschillende activiteiten is ons aanbod gigantisch! Voor ieder gezelschap en voor ieder doel 
hebben we dan ook wel iets unieks en onvergetelijks in petto… Verderop in dit magazine vind je uitgebreide informatie over onze populairste activiteiten en natuurlijk staat er 
ook een complete activiteitenwijzer op onze website! Eén ding word je ongetwijfeld meteen duidelijk: bij de Holland Evenementen Groep, daar beleef je een waanzinnige dag!

EEN VEELZIJDIGE MIDDAG? 
EEN ALL-IN FEESTVOND? OF 
LEKKER ALLEBEI? JIJ BEPAALT!

PROGRAMMA SELECTOR: KIES JE PROGRAMMA, SELECTEER JE DOEL EN BEPAAL JE DAGDEEL!

• COMPETITIE
• FUN
• INCENTIVE
• KENNISOVERDRACHT 
• NETWERKEN
• ONTSPANNING
• SPORTIEF

• MIDDAG
• AVOND ALL-IN
• MIDDAG + AVOND ALL-IN

DOELDAGDEEL

www.hollandevenementengroep.nl

ACTIVIEITENWIJZER

ACTIVITEITEN 
WIJZER
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MOST POPULAR!

“DE HELE DAG 
GENOTEN, 

VAN EEN 
HEERLIJKE 
DAG UIT!”

Uit ervaring weten we wel ongeveer welke programma’s onze bezoekers het aller-, aller-, állerleukst vinden. 
Het viel niet mee om een definitieve selectie te maken, maar hieronder staan vier grandioze programma’s 
die jou en je gezelschap zekersteweten een onvergetelijke dag gaan bezorgen! Goed om te weten: al onze 
middagprogramma’s zijn afzonderlijk te boeken, maar ook in combinatie met diverse avondprogramma’s.

Dit is het echte WipeOut parcours met de van de TV-
show bekende Obstacles! That will leave a mark!

€ 47,50,- € 51,78 incl. BTW 

Prijs p.p.

WIPEOUT01

Dansen, chillen, heerlijk eten… genieten in onze 
beachclub. Een avond die je niet snel vergeet!

€ 65,- € 73,27 incl. BTW

Prijs p.p. 

BEACH LOUNGE PARTY03

Spectaculair VR moorddiner! Heerlijk eten & drinken 
en tussendoor een moord oplossen.

€ 65,- € 73,27 incl. BTW

Prijs p.p. 

VR DINING02

Vernuftige spelopzet vol eilandraden, tactiek, 
avontuur… én een gemeenschappelijk doel!

€ 47,50 €  51,78 incl. BTW 

Prijs p.p.

EXPEDITIE ROBINSON04

COMBINEER
& PROFITEER!

ALL-INCLUSIVE

ALL-INCLUSIVE

0344 - 745 400

MEEST POPULAIRE PROGRAMMA’S
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Tijdens deze feestavond valt er werkelijk van 
álles te beleven. Naast alle hapjes en drankjes is 
er namelijk ook nog een heleboel te doen! Wie is 
de grootste gokker van het stel? Bluf je een weg 
door ons Casino!… En dat terwijl de verleidelijke 
beats van onze DJ op de achtergrond klinken… 
Tijdens THE PARTY kun je echt alle kanten op!

THE PARTY IS EEN FANTASTISCHE AFSLUITER VAN JE COMPLETE 
DAGJE UIT, MAAR DEZE SPECTACULAIRE FEESTAVOND IS OOK LOS TE 
BOEKEN. WAT JE KUNT VERWACHTEN? EEN BONTE AVOND WAARIN 
HET JULLIE AAN NIETS ZAL ONTBREKEN! FOOD & BOOZE ZIJN BIJ HET 
ARRANGEMENT INBEGREPEN EN NAAST DE INDOORLOCATIE KUN JE 
CHILLEN OP HET SCHITTERENDE BBQ-PLEIN... THIS IS THE PARTY!

FOOD
BOOZE

CHILLING
DANCING

CASINO
PARTY
AND...

THE 
PARTY!

www.hollandeg.nl/theparty

www.hollandevenementengroep.nl

ONDERWERP OF RUBRIEKTHE TUBE,  UNDERGROUND EXPERIENCE
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Op het festivalplein staan genoeg eethuisjes met voor 
ieder wat lekkers! Dit unieke avondconcept kan het 
hele jaar door geboekt worden. En ook zeker in de 
winterperiode is  dit dé perfecte avond uit!

www.hollandeg.nl/foodfestival

FOOD 
FESTIVAL

€ 65,-
€ 73,27 incl. BTW

ALL-INCLUSIVE

BOEK NU!

ONDERWERP OF RUBRIEK

0344 - 745 400

THE PARTY
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“MET DE TUKTUK 
HEERLIJK DOOR DE 
BETUWE GECROSST”

“Gisteren hebben we de TukTuk Bingo 
Rally gedaan. Alles werd heel goed 
uitgelegd en we hebben een topmiddag 
gehad! We hebben heerlijk met de 
TukTuk door de Betuwe gecrosst. 
Een absolute aanrader!”

De fraaie retro Piaggio’s (mét cabriokap!) zijn 
een beleving op zich. Hilarisch om te zien én te 
besturen! Wedden dat jullie veel bekijks trekken?

Onze verschillende Rally’s leiden je door 
de Betuwe, een prachtig natuurgebied dat 
bekend staat om zijn vele riviertjes, weilanden, 
dichtbegroeide bossen, pittoreske dorpjes en 
natuurlijk… zijn gezellige terrassen! Van april 
tot en met juni staat de hele Betuwe bovendien 
in bloei, wat adembenemende uitzichten en 
plaatjes oplevert! 

Maar ook in de wintermaanden is TukTuk rijden 
bijzonder: doorkruis het besneeuwde landschap 
in je knusse karretje en maak tijd voor een 
pitstop bij een verwarmend haardvuur! 

Na vier uur zit de toertocht erop… maar dan 
wachten er nog volop andere activiteiten! 
Sowieso heb je gratis toegang tot Beldert Beach 
en de beachclub. Tip: combineer je toertocht 
met een passende afsluiter uit één van onze 
arrangementen en maak je dag compleet!

WELKOM BIJ DE GROOTSTE TUKTUK LOCATIE VAN  
NEDERLAND. 30 OPVALLENDE TUKTUK’S STAAN KLAAR  
OM JULLIE EEN ONVERGETELIJKE DAG TE BEZORGEN!

TUKTUK

bek i j k  meer  in fo rmat ie  en  v raag  een  o f fe r te  aan  op  www.tuktuk.nl

TukTuk  i s  onderdee l  van  de  Ho l land  Evenementen  Groep .
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Het uniekste uitje van dit moment: met 
een wegen- én bingokaart in je TukTuk 
op zoek naar zoveel mogelijk nummers. 
Op zoek naar BINGO!

In je blinkende retro karretje shinen en 
tegelijkertijd de leukste winkels en terrasjes 
van de Betuwe aandoen via de speciale 
shoppingroute? Natuurlijk! 

In je TukTuk van het winterse landschap 
genieten? Met een fleecedeken en een 
warme choco achter het stuur: een 
geweldige beleving! 

Maak je dag zo compleet als je zelf wilt. Kies online 
uit de vier packages en bestel je tickets snel en 
gemakkelijk. Uiteraard kan je ook vrijblijvend een 
offerte opvragen. 

Ontdek zelf de TukTuk Beleving!

www.tuktuk.nl

EEN DAGJE TUKTUK COMBINEREN MET EEN BARBECUE, EEN FONDUE OF ZELFS EEN 
COMPLEET FEEST? ONZE ARRANGEMENTEN BIEDEN JE ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN!

ARRANGEMENTEN

€ 47,50
€ 57,48 incl. BTW

BOEK NU!

0344 - 745 401

TUKTUK
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VR DININGLOFT

THE TUBE

ONTDEK ONZE HOTSPOTS!

www.hollandevenementengroep.nl

HOTSPOTS
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BBQ-PLEIN

THE ROOFTOP

THE BEACH CLUB

ACHTERTERRAS

WIPEOUT ZONE

0344 - 745 400

HOTSPOTS
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Iedereen heeft het ploeter- en stuntwerk 
van de dappere kandidaten in het 
bekende televisieprogramma weleens 
gezien. Sterker nog: thuis op de bank 
lag je vast krom van het lachen wanneer 
weer iemand ongelukkig het water in 
kukelde. Heb je je stiekem niet altijd 
afgevraagd hoe moeilijk het nou écht is? 
Dan hebben we goed nieuws: de officiële 
Obstacles staan allemaal voor je klaar!
En met de officiële Obstacles bedoelen 
we ook écht de officiële Obstacles. 

Holland Evenementen Groep is namelijk 
door Endemol geselecteerd als 
exclusieve licentiehouder van WipeOut 
in Nederland! Dit betekent dat je alleen 
bij ons terecht kunt voor het parcours 
zoals je dat kent van televisie. Het 
format, de onderdelen, de beleving: alles 
is precies zoals het hoort te zijn. Dus… 
maak je borst maar nat!

© and ™ Endemol Shine USA Inc, 
Licensed by Endemol Shine Nederland BV.

WIE KENT ZE NIET: DE BIG RED BALLS, DE MACHTIGE SWEEPERS 
EN DE REGILIO TUUR-MUUR UIT DE POPULAIRE TV-SHOW 
WIPEOUT?! BIJ ONS KUN JE ZE ALLEMAAL ZÉLF TROTSEREN!

“WIPEOUT WAS ECHT EEN FEEST, 
ÓÓK MET MINDER WEER!”

“We hebben het heerlijk naar ons zin gehad! 
Wipeout was echt een feest, óók met minder weer. 
Alle instructeurs zijn super enthousiast en als je 
ergens even moet wachten, weten ze je steeds weer 
te vermaken. Super bedankt voor deze topdag!”

LET THE 
HURT BEGIN!

Ga je voor het rode, gele of het blauwe? Kies je 
favoriete parcours en waan jezelf een échte Wipeout-
hero! Alleen leuk in de zomer? Nee hoor! In de winter 
kun je gewoon terecht op het witte parcours!

Elke dag zijn wij op zoek naar nieuwe, spectaculaire 
en vooral lachwekkende obstacles! Blijf op de hoogte 
via www.wipeout.nl

RED, YELLOW, BLUE 
& WHITE!

WIPEOUT NEDERLAND

bek i j k  meer  in fo rmat ie  en  v raag  een  o f fe r te  aan  op  www.wipeout .nl

Wipeout  i s  onderdee l  van  de  Ho l land  Evenementen  Groep .
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Maak je dag zo compleet als je zelf wilt. Kies online  
uit de vier packages en bestel je tickets snel  
en gemakkelijk. 

It’s gonna be a Smack Fest!

DE OFFICIËLE WIPEOUT OBSTACLES ZIJN OVER DRIE 
PARCOURSEN VERDEELD. ELK PARCOURS DUURT TWEE 
UUR EN BESTAAT UIT 6 OBSTACLES
HIERONDER ALVAST EEN KLEIN OVERZICHT… 
PAINFULLY FUNNY!

STEL JE EIGEN 
DAG SAMEN!

ONTDEK DE 
OBSTACLES

THE BLOB

SIDEWAY SWEEPER

PITCH FORK

THE SWEEPER

BIG RED BALLS

WIPEOUT HILL

SMACKWALL

SUCKER PUNCH

Vul je avontuur 
aan met een 
heerlijke BBQ!

€ 47,50
€ 51,78 incl. BTW

BOEK NU!

0344 - 745 405

WIPEOUT NEDERLAND

www.wipeout.nl
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Je kinderfeestje vieren bij Wipeout Kids? Supercool!  
En je kan de hele dag bij ons terecht! Te boeken vanaf  
8 personen. 

KINDERFEESTJE
Ook voor schoolreisjes is Wipeout Kids een fantastische 
bestemming! En is het weer te slecht? Dan verzetten we 
jullie uitje kosteloos!

GROEPEN & SCHOOLREISJES

WOOOOW: HET EERSTE ECHTE WIPEOUT 
SPEELPARK OP DE WERELD VIND JE BIJ 
BELDERT BEACH!

Beldert Beach presenteert vol trots: Wipeout 
Kids! The Side Sweeper, Trampo Sweeper, The 
Dizzy Dummy, ... 19 verschillende obstacles ge-
baseerd op het echte Wipeout zijn hier speciaal 
voor de kleine avontureers 

gebouwd! Gewapend met een scoreformulier 
gaan de kids zelf aan de slag om zoveel mogelijk 
punten te halen, om uiteindelijk een Wipeout 
prijs in de wacht te slepen: hoe vet?!

Wipeout Kids is voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Kinderen boven de 12 kunnen terecht bij ons 
volwassenenparcours (pagina 16 + 17).

DAGKAART 
€ 8,-
incl. BTW

FEESTPAKKET 
€ 15,50

incl. BTW

© and ™ Endemol Shine USA Inc, 
Licensed by Endemol Shine Nederland BV.

bek i j k  meer  in fo rmat ie  en  boek  t i ckets  op  www.wipeoutkids .nl

WIPEOUT KIDS Belder t  Beach  i s  onderdee l  van  de  Ho l land  Evenementen  Groep .
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THE PLACE TO BEACH

“HEERLIJK GENOTEN 
VAN HET GEZELLIGE 
BELDERT BEACH!”

“Heerlijk genoten van het gezellige Beldert 
Beach! Waar we zelf konden chillen in The 
Beach Club, hadden de kinderen de dag van 
hun leven!”

Ga voor gemak en koop online je dagkaart waarmee 
je direct door de fast lane het strand op kunt. Vaker 
komen? Kies dan voor de voordelige jaarkaart. 

Het mooiste strand van de Betuwe!

KOM LEKKER  
VAAK OP BEZOEK!

www.beldertbeach.nl

WE HETEN JE VAN HARTE WELKOM OP HET 
MOOISTE STRAND IN DE BETUWE: BELDERT 
BEACH! DIT HEERLIJKE PLEKJE IS DÉ 
THUISBASIS VAN ALLE ACTIVITEITEN VAN DE 
HOLLAND EVENEMENTEN GROEP.

Want wát voor programma je ook volgt: van onze 
trendy thuisbasis mag je ALTIJD gebruikmaken!
Plof neer op één van de loungebedden in The Beach 
Club, maak een plons in het kraakheldere water of 

pak een lekker drankje op het zonovergoten terras. 
Toch nog in de actieve modus? Ook ons supergave 
strand biedt jong en oud volop activiteiten en 
faciliteiten om er een fantastische dag van te 
maken! Springkussens, Wipeout Kids en een 
waterglijbaan en nog veel meer fun!

Beldert Beach is ook los van al onze uitdagende 
programma’s te bezoeken. Dagkaarten zijn gewoon 
te koop aan onze kassa!

DAGKAART

€ 8,-
incl. BTW

JAARKAART

€ 37,50
incl. BTW

FEESTPAKKET

€ 15,50
incl. BTW

GEZINSPAKKET

€ 110,-
incl. BTW

0344 - 745 402

BELDERT BEACH
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Feest op het strand! Onder het genot van 
loungemuziek en beachgames geniet je 
onbeperkt van BBQ, bier, fris en wijn…  
het ideale bedrijfsuitje!

Geniet van de prachtige ambiance op het 
strand, de zwoele zomerwind en het zand 
tussen je tenen… terwijl je elkaar het 
ja-woord geeft!

Nog op zoek naar een relaxed bedrijfsuitje? 
Het Beach Event is precies wat je zoekt! 
Lekker ontspannen genieten op het mooiste 
strand van Nederland…

BEACH BBQ LOUNGE PARTY OFFICIËLE TROUWLOCATIE BEACH EVENT BEDRIJFSUITJE

€65
all-in

bek i j k  meer  in fo rmat ie  en  v raag  een  o f fe r te  aan  op  www.thebeachclub.nl

ONDERWERP OF RUBRIEKTHE BEACH CLUB
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Chill & grill

Of je nou komt voor een lekker dagje genieten 
of  je echt op zoek bent naar een evenement: de 
mogelijkheden zijn eindeloos. Lees online meer 
en vraag direct een persoonlijke offerte aan.

Life is beautiful!

VRAAG EEN  
OFFERTE AAN!

www.thebeachclub.nl

Geniet van hapjes, wijnen, cocktails, Flammkuchen, verse 
broodjes, BBQ, etc. Neem plaats op ons terras of plof neer op 
een van de loungebedden. The Beach Club leent zich perfect 
voor een dag relaxen! The Beach Club is naast een plek om 
lekker te genieten met vrienden of het hele gezin, ook dé plek 
voor bijzondere evenementen: bedrijfsfeesten, familiedagen, 
incentives, teambuilding, productpresentaties en unieke 
vergader-arrangementen. 

Bij het boeken van een event via de Holland Evenementen 
Groep heb je de hele dag GRATIS toegang tot het strand én 
The Beach Club. 

MIDDEN IN GELDERLAND LIGT DEZE SUPER 
HOTSPOT: 100% HIP, TRENDY EN VOLLEDIG 
IN BOHEMIAN-STIJL!

EVENT
€ 47,50

vanaf prijs

DAGKAART

€ 8,-

ONDERWERP OF RUBRIEK

0344 - 745 400

THE BEACH CLUB
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  GIRLS  
  just wanna  
  have FUN!

Voor elk type vriendinnenuitje hebben we wel een leuke invulling. Kruip 
bijvoorbeeld achter het stuur van onze retro TukTuk’s voor de Bingo 
Rally, toon je lenigheid in een cursus paaldansen of verzamel zoveel 
mogelijk tinten grijs in een fascinerend spel dat is vernoemd naar de 
uitdagende en veelbesproken bestseller… Laat  
je maximaal verrassen door onze uitgebreide mogelijkheden!

Ben je (daarnaast) op zoek naar een compleet verzorgd 
avondprogramma? Dan is THE PARTY hét feest bij uitstek! Met eten 
en volop vermaak. Reken maar dat jij en je vriendinnen deze all-in 
avond niet snel zullen vergeten!

EEN ONVERGETELIJK VRIENDINNENUITJE? OF  
EEN DAG LEKKER MET JE VROUWELIJKE 
COLLEGA’S OP STAP? WIJ ZIJN DÉ AANBIEDER 
VAN DE LEUKSTE DAMESUITJES!

“ALS ECHTE TIENER-
MEISJES HYSTÉRISCH 
GEGIECHELD”

“Trouwen doe je maar één keer en een 
vrijgezellenfeest dus ook: die móest 
dus spectaculair en vooral heel gênant 
zijn… nou, dat is gelukt! We hebben 
als echte tienermeisjes twee uur lang 
hystérisch gegiecheld! Kama Sutra is 
zéker een aanrader!”

bekijk meer informatie en vraag een offerte aan op www.womenevents.nl

WOMEN EVENTS Women Events  i s  onderdee l  van  de  Ho l land  Evenementen  Groep .
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WAT NOU, MANNENUITJE? KIES SAMEN MET JE VRIENDINNEN VOOR ÉÉN 
VAN ONZE VELE ARRANGEMENTEN EN GA EEN SPANNEND AVONTUUR AAN! 
ALS DAT GEEN LACHEN, GIEREN, BRULLEN WORDT…

€ 50,-
€ 54,50 incl. BTW

Maak je dag zo compleet als je zelf wilt. Kies online 
uit één van de arrangementen: middag, avond of een 
combinatie en bestel je tickets snel en makkelijk. 

ALLEEN VOOR VROUWEN ALTIJD 
EEN VERLAAGDE PRIJS!

Stel je eigen dag samen!

www.womenevents.nl

Ready to Marry

The Party

VR Dining TukTuk Rally

Food FestivalPaaldansen

BOEK NU!

0344 - 745 406

WOMEN EVENTS



WIL JE JE ARRANGEMENT GRAAG CULINAIR AANVULLEN? DAT KAN 
NATUURLIJK! EEN LUNCH, EEN VOLLE PICKNICKMAND OF EEN ONBEPERKT 
DRIEGANGENDINER: WE MAKEN HET MET LIEFDE VOOR JE KLAAR!
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BBQ UPGRADE: FOOD COTTAGES
Breng je BBQ naar een hoger culinair level met deze 
upgrade! 
De food cottages bieden je de lekkerste gerechten: 
trendy, uniek en smakelijk!

HEERLIJKE EXTRA’S
Maak je middag of avond helemaal af met de 
allerlekkerste hapjes en drankjes. We bieden je 
watertandend veel opties om aan je arrangement 
toe te voegen!

ONTBIJT/LUNCH
Starten met een ontbijtje of tussendoor een 
heerlijke lunch: wij maken het voor je klaar. Heerlijke 
versbelegde broodjes, vers fruit en een soepje van 
de dag.

VR DINING
Een stap maken in de toekomst onder het genot van 
lekker eten, drinken en goed gezelschap. Geniet van 
een heerlijk 4-gangen themadiner, stap om beurten 
in een virtuele wereld en los de moord op.

BBQ
Maak onbeperkt gebruik van een superuitgebreid 
driegangen BBQ-buffet in een fantastische 
ambiance. Kies een plekje op ons sfeervolle BBQ-
plein of lekker knus in onze indoorlocatie.

€ 25,-
excl. BTW

€ 17,50
excl. BTW

€ 7,50
excl. BTW

+

KOOKWORKSHOPS & TAPAS
Maak van dineren een échte beleving tijdens 
een viergangen kookworkshop of een Spaanse 
Tapasnight. In vijf uur leer je de fijne kneepjes van 
het vak en daarna geniet je van je eigen creatie!

MET HEERLIJK ETEN ÉN EEN FEESTAVOND 
IS JE DAGJE UIT PAS ÉCHT COMPLEET

€ 65,-
excl. BTW

ALL-IN

COMBINEER 
EROP LOS!

€ 65,-
excl. BTW

ALL-IN

www.hollandevenementengroep.nl

FOOD
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ÓÓK IN DE WINTER EN OP MAAT

0344 - 745 400 | 

TUKTUK WINTER RALLY
In je TukTuk van het winterse landschap genieten? Romantisch! We voorzien je van een warme 
fleecedeken en thermoskan met dampende chocolademelk en de tocht kan beginnen! Kruip knus 
achter het stuur en geniet van de prachtige omgeving, pittoreske dorpjes en bevroren slootjes.

VIRTUAL REALITY DINING
Een stap maken in de toekomst onder het genot van lekker eten, drinken en goed 
gezelschap. Geniet van een heerlijk 4-gangen themadiner, stap om beurten in een 
virtuele wereld en los de moord op.

ALL-IN FEEST, BORREL OF RECEPTIE
Beleef een dag of avond vol plezier. Relax met een hapje en een drankje. Dit kan in de vorm van 
een walking dinner of food festival. Alles is mogelijk! En dat al vanaf €25,-

Voor een groter gezelschap kunnen we je namelijk altijd helpen 
aan een exclusief en speciaal programma op maat. Een speciaal 
doel, een vurige wens of een bijzonder feest? We denken graag 
met je mee… en eigenlijk kan álles!

LIEVER EEN PROGRAMMA
OP MAAT? DAT KAN!

 
EEN PROGRAMMA OP MAAT
MAIL NAAR INFO@HOLLANDEG.NL

ÓÓK IN DE WINTER  
VOLOP AVONTUUR!

“OOK BIJ LAGE 
TEMPERATUREN  
EEN WARM 
ONTHAAL!”

0344 - 745 400

VERGADEREN
Maak gebruik van onze unieke vergaderlocaties op ons prachtige terrein gelegen vlak naast 
de A15. Beachclub, Dakterras, BBQ plein, indoorlocatie: alles inclusief koffie/thee/water en 
didactisch materiaal. Dit is de basis en te boeken vanaf €17,50



HOLLAND EVENEMENTEN GROEP
Strandweg 1 (voorheen: Zoelensestraatje 3)  
4011 LZ Zoelen
T 0344 - 745 400
E info@hollandeg.nl

WIPEOUT NEDERLAND
T 0344 - 745 405

E info@wipeout.nl
www.wipeout.nl

WIPEOUT KIDS 
T 0344 - 745 403

E info@wipeoutkids.nl
www.wipeoutkids.nl

WOMEN EVENTS
T 0344 - 745 406

E info@womenevents.nl 
www.womenevents.nl

BELDERT BEACH
T 0344 - 745 402

E info@beldertbeach.nl
www.beldertbeach.nl

TUK TUK
T 0344 - 745 401
E info@tuktuk.nl
www.tuktuk.nl

www.hollandevenementengroep.nl


