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1. Algemene informatie 
Vergaderen te midden van prachtige kunst en design, slapen op de zachtste bedden en genieten 
van een diner in de restaurants. Alles is aanwezig om een zakelijke bijeenkomst tot een succes te 
maken. Een uitgebreid aanbod aan accommodaties en faciliteiten op het hoogste niveau maken 
dit de ideale locatie voor een volgend event, congres of vergadering. 
Bij ons is het Buitengewoon Zakendoen. 

•  Alles op één locatie; combineer vergaderen, recreëren, dineren, teambuilden, feesten, sporten, 
ontspannen en overnachten. 

• Verschillende restaurants waarvan een aantal met terras aan het water.
• Business Centre met vergaderzalen uitgerust met de benodigde apparatuur.
• Eigen (incheck)balie. 
•  Uniek binnenzwembad met bubbelbaden, wedstrijdbad, wildwaterbaan en meerdere 

sensationele waterglijbanen waaronder de grootste indoor waterglijbaan ter wereld. 
• Spa & Wellness met een sauna en voor verschillende massages en gezichtsbehandelingen.
• Activiteiten vanuit ons Edutainment team.
• Gift & Fashion Shop en Noordermarkt (supermarkt inclusief bezorgservice). 
• Recreatiemeer met strand.
• Gratis parkeren op één van de grote parkeerplaatsen (ruim 900 plaatsen)
• Gratis wifi op het hele resort.
• 24-uurs Security aanwezig.
• Wasservice.

Overnachten 
•  Ruim 600 Saksische boerderijen met een overnachtingscapaciteit van meer dan 3.000 gasten, 

accommodaties geschikt voor 2 tot 24 personen.
•  Iedere accommodatie is voorzien van een ruime woonkamer met zithoek, gashaard, televisie, 

keuken, badkamer met bad en douche, verschillende 2-persoons double of twin slaapkamers.
• Veel verschillende types, allen te bekijken www.hofvansaksen.nl/accomodaties
•  Alle bedden zijn opgemaakt en ieder krijgt een handdoekenpakket per persoon. Tevens ligt er 

een keukendoekenpakket met servicepakket in de keuken. 

Culinair
•  Grand Café; de plek voor een kop koffie, lunch, borrel en een diner. Inclusief eigen terras aan 

het water met uitzicht over het recreatiemeer, geschikt tot 200 personen.
• Self-service restaurant Al Fresco voor diner en ontbijt, geschikt tot 290 personen.
• Italiaans restaurant Gusto; verse pasta’s, salades en pizza’s. Geschikt tot 200 personen.
• Rapido; stijlvol snackrestaurant voor snacks, milkshakes, ijs, burgers en salades.
• Verschillende mogelijkheden voor private dining en bezorgmaaltijden. 
•  Kookworkshops en wijnproeverijen, ook mogelijk in de Culinaire boerderij.

https://www.hofvansaksen.nl/resort/accommodaties


In de omgeving
•  Buitencentrum Boomkroonpad, de Hondsrug UNESCO Global Geopark en het ‘Nationaal beek- 

en esdorpenlandschap Drentsche Aa, drie natuurgebieden in de buurt van het resort
• Vijf verschillende 18- tot 27-holes golfbanen in de directe omgeving.
• De steden Assen en Groningen met verschillende musea.
• TT Circuit Assen.
• Wildlands Adventure Zoo Emmen.
•  Eko tours (elektrische terreinwagens door het Drentse landschap).
•  Joytime Klim- en belevingspark.
•  MTB routes in de directe omgeving.
•  Cultureel bezoek aan Drents Museum, Hunebedcentrum, Gevangenismuseum Veenhuizen of 

Herinneringskamp Westerbork. 
•  Bierbrouwerij Maallust.

Route
• 30 km naar Groningen Airport Eelde.
• 9 km naar treinstation Assen.
• Bus of taxivervoer kan worden geregeld. 
•  Vanaf de snelweg A28 neemt u afslag 32 richting de N33. 

Op de N33 bij afslag Rolde/Grolloo wordt Hof van Saksen 
duidelijk aangegeven met borden. 

Elektrische auto opladen
Hof van Saksen heeft 26 laadplekken. Er zijn 20 laadplekken op P1 en 6 laadplekken op Parkeren 
Daggasten. Om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te kunnen laden verzoeken 
we u om bij parkeerplaats P1 na 12 uur ruimte te maken voor de volgende. Na 12 uur wordt er 
automatisch een connectietarief van € 2,00 per uur in rekening gebracht. Bij parkeerplaats 
Parkeren Daggasten wordt er na 6 uur automatisch een connectietarief van € 2,00 per uur in 
rekening gebracht.
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2. Vergaderen
• Uitgebreid Business Centre met Lounge bar, kleedruimte en garderobe.
•  Theatre zaal geschikt voor groepen tot 250 personen met projectiescherm van 7 meter breed.
•  Helmantel en Drukker zaal met projectiescherm en geschikt voor groepen tot 50-60 personen.
•  Zalen beschikken over top kwaliteit verlichting, klimaatbeheersing en audiovisuele apparatuur. 
•  Culinaire boerderij voor een combinatie van vergaderen, kookworkshops, private dining en 

overnachten tot 12 personen.
•  Boerderijen geschikt voor 18 en 24 personen in boardroom opstelling, ook geschikt om in te 

overnachten. 

Vergaderarrangementen

BizNiz Deal I - € 26,50 p.p.
• Eén dagdeel gebruik van een plenaire zaal
• Gebruik van flip-over, beamer met scherm en draadloos internet
• Schrijfblokken met pennen
• Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes en pepermuntjes
• Een hartige of zoete break tijdens het programma
• Het arrangement is uit te breiden met een lunch 

BizNiz Lunch II - € 54,50 p.p.
• Twee dagdelen gebruik van een plenaire zaal
• Gebruik van flip-over, beamer met scherm en draadloos internet
• Schrijfblokken met pennen
• Onbeperkt koffie, thee, water, koekjes en pepermuntjes
• Een hartige en zoete break tijdens het programma
• Grand Café Lunch



Boardroom
•  Theatre: 
 max. 24 personen
•  Drukker zaal: 
 max. 18 personen
•  Helmantel zaal: 
 max. 18 personen
•  Boerderij: 
 max 24 personen
•  Serre Al Fresco:  
 max. 12 personen
•  Culinaire boerderij: 
 max. 12 personen
•  Executive boerderij: 
 max. 24 personen

U-vorm
•  Theatre: 
 max. 50 personen
•  Drukker zaal: 
 max. 25 personen
•  Helmantel zaal: 
 max. 20 personen
•  Serre Al Fresco: 
 max. 20 personen

Carré 
•  Theatre: 
 max. 50 personen
•  Drukker zaal: 
 max. 25 personen
•  Helmantel zaal: 
 max. 20 personen

3. Opstellingen vergaderzalen



Theater
•  Theatre: 
 max. 250 personen
•  Drukker zaal: 
 max. 60 personen
•  Helmantel zaal: 
 max 50 personen
•  Serre Al Fresco: 
 max 40 personen

Cabaret
•  Theatre: 
 max. 150 personen
•  Drukker zaal: 
 max. 40 personen
•  Helmantel zaal: 
 max. 25 personen

School
•  Threatre: 
 max. 100 personen
•  Drukker zaal: 
 max. 30 personen
•  Helmantel zaal: 
 max. 20 personen

3. Opstellingen vergaderzalen



Theatre

Helmantel zaal

Drukker zaal

Opslag

Lounge Technische ruimte Kleedkamer

Garderobe

Pantry

Laden en lossen

21 m

9 m

11 m

11 m

13,2 m

2 m

Hof van Saksen 
Business Centre 

Drukker zaal
Voorzien van beamer, 
projectiescherm en
aansluiting voor laptop 
(HDMI en VGA).

Helmantel zaal
Voorzien van beamer, 
projectiescherm en
aansluiting voor laptop 
(HDMI en VGA).

Theatre
Voorzien van beamer, 
projectiescherm, 
aansluitingen voor laptop 
(HDMI en VGA), speakers, 
katheder en optioneel 
podium.

In het gehele Business 
Centre is wifi aanwezig.

Podium opties
10 delen van 2 x 1 meter
40 cm hoog

Projectiescherm  
Theatre zaal 
Formaat 7 x 3 m

  Laptop aansluiting

  Krachtstroompunt

   Toiletten

  Invalidentoilet

schaal 1: 200

4. Plattegrond Business Centre
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