
BANQUETING MAP
STAD & NATUUR OP STADSLANDGOED DE KEMPHAAN

Groepstarieven 2023

Vergaderen
Bij Stad & Natuur op stadslandgoed de Kemphaan in Almere kan je zakelijke en educatieve 
bijeenkomsten organiseren middenin de natuur. 
Het prachtige uitzicht over het stadslandgoed doet ieders creativiteit goed. Combineer een 
vergadering bijvoorbeeld eens met een inspirerende wandeling door het gebied en geniet van een 
heerlijke catering bij ons besteld van lokale ondernemers. 

1 Dagdeel (max. 4 uur) tussen 8.30- 12.30 of 13.00 – 17.00 uur € 250,00

2 Dagdelen (max. 8 uur) tussen 8.30 en 17.00 uur.        € 475,00

Vergaderpakket (beamer/ screeneo, flipover/ whiteboard en Wifi)                      € 40,00

Catering
Onbeperkt koffie, thee, water en een koekje per 1 dagdeel € 7,50 p.p.

Frisdrankpakket (cola, cola zero, sinas, ice tea en appelsap per 1 dagdeel € 7,50 p.p.

Afsluiting met een borrelpakket (wijn, bier, 0% bier, nootjes en zoutjes) per uur € 9,00 p.p.

Extra luxe borrelplank klassiek of 1001 nachten € 8,50 p.p.

Huisgemaakte vegan taart van ‘the Black Cockatoo”, 

Keuze uit; Oreo, carrot, red velvet, chocolade of lemon cake       

Groot    (12 - 16 personen) € 33,95

Klein   ( 6 - 8 personen) € 21,95

Huur buiten kantoortijden is uitsluitend mogelijk in overleg en tegen een meerprijs;

Avond toeslag vanaf € 50,00

Weekend toeslag vanaf € 100,00

Extra schoonmaak (alleen indien van toepassing) € 75,00

Huur waterzaal

* De huur van de waterzaal voor educatief gebruik door scholen en/of verenigingen kan tegen een 
speciaal tarief. Informeer naar onze mogelijkheden.



Catering via Deli Nomads;
Compleet verzorgd lunchbuffet gezond en bomvol smaken incl:

Per persoon 3 mini broodjes (5 soorten beleg), 
yoghurt met vers fruit, gazpacho en een zoete afsluiting met diverse hapjes .

€ 15,00p.p.

* Deze catering verloopt via Deli Nomads rechtstreeks

Maatwerk 
Een vergaderarrangement, cursus of meeting kan geheel naar wens gemaakt worden, vul deze 
bijvoorbeeld aan met een buitenactiviteit op het landgoed en/of een uitgebreid luxe walking diner 
van een chef-kok. Meer informatie over de mogelijkheden? 
Vraag het aan Annuska via info@stadennatuur.nl

Overige informatie 

 - De Waterzaalzaal is 7 x 10 meter 
 - Standaard hanteren wij een carré opstelling van 4 grote houten tafels met 16 stoelen (maar u 

mag de ruimte naar eigen wens zelf indelen)
 - Extra stoelen (20) en kleine tafels (8) zijn voor u beschikbaar
 - Verhuur is inclusief gebruik van de aangrenzende complete keuken met koelkast, magnetron/ 

oven, servies, glazen etc. 
 - Ruime en gratis parkeergelegenheid voor de deur
 - Met OV goed bereikbaar, bushalte De Kemphaan 
 - Al onze prijzen zijn geldig vanaf januari 2023 en excl. 21% BTW

Aanvragen kunt u doen via dit formulier.

mailto:info%40stadennatuur.nl?subject=
https://www.stadennatuur.nl/aanvraagformulier-zaalhuur.html

