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W I L D T HOU T
Hotel & Restaurant

W I L D T HOU T
Hotel & Restaurant

Hammerweg 40
7731  AK  Ommen
Tel. 0529 451 592

info@wildthout.nl

24-uurs vergaderarrangement  à € 149,50 p.p.
                                               
Gebruik van de plenaire vergaderruimte 
voor een gehele dag en avond
Wildthout Break (10.45 uur) even ontspannen met 
een fruit-shake en huisgemaakte zoetigheden.
Lunch Wildthout inclusief jus d’orange, melk, 
koffi e en thee
3-gangen diner menu van de Chef
Overnachting in een Charme kamer
Uitgebreid Wildthout ontbijtbuffet, 
u start de dag vol energie!
Onbeperkt koffi e, thee, mints en ijswater
Schrijfblokken en pennen
Flipover en een beamer met scherm
Draadloos internet
Gratis parkeren

32-uurs vergaderarrangement à € 189,50 p.p.
                                                                     
Gebruik van de plenaire vergaderruimte 
voor een gehele dag en avond
Wildthout Break (10.45 uur) even ontspannen met 
een fruit-shake en huisgemaakte zoetigheden.
Lunch Wildthout inclusief jus d’orange, melk, 
koffi e en thee
3-gangen diner menu van de Chef
Overnachting in een Charme kamer
Uitgebreid Wildthout ontbijtbuffet,
u start de dag vol energie!
Onbeperkt koffi e, thee, mints en ijswater
Schrijfblokken en pennen
Flipover en een beamer met scherm
Draadloos internet
Gratis parkeren



SUCCESVOL VERGADEREN!

Succesvol vergaderen hangt af van een aantal 
factoren. Als vergaderlocatie kan Wildthout 
hier een grote bijdrage aan leveren. 
Als familiebedrijf staan wij garant voor veel 
persoonlijke aandacht, een huiselijke sfeer en 
een grote mate van fl exibiliteit. Hierdoor werkt 
u in een ontspannen en gemoedelijke 
omgeving, waar u op uw wenken bediend 
wordt.

PAUZES MAKEN VERGADEREN LEUK!

Dit is een overtuiging waar we 100% achter 
staan. Door de pauzes in te vullen met 
lekkere verse smoothies, huisgemaakte 
zoetigheden of hartige snacks, smakelijke 
lunches en heerlijke culinaire diners, worden 
deelnemers vrolijk, energiek en enthousiast. 
Hierdoor heeft een bijeenkomst na iedere 
pauze een opleving.

ONTSPANNING DOOR INSPANNING!

Iedere vergadering of bijeenkomst heeft een 
moment waarop de aandacht verslapt. 
Op dit soort momenten is het heerlijk om even 
bij Wildthout de tuin in te gaan, het bos in te 
lopen of een activiteit in te plannen. 
Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden 
waar we u in kunnen adviseren en faciliteren.

Zoekt u nog een vergaderlocatie waar werk 
en plezier samen gaan met gezelligheid en 

lekker eten? Reserveer dan nu en ervaar 
WILDTHOUT!

Vergaderarrangementen zijn boekbaar vanaf 
minimaal 8 deelnemers

4-uurs vergaderarrangement à € 32,50 p.p.                                                                            

Gebruik van de plenaire vergaderruimte 
voor een dagdeel (4 uur)
Onbeperkt koffi e, thee, mints en ijswater
Schrijfblokken en pennen
Flipover en een beamer met scherm
Draadloos internet
Gratis parkeren

8-uurs vergaderarrangement à € 57,50 p.p.                                                                            

Gebruik van de plenaire vergaderruimte 
voor een dag (8 uur)
Wildthout Break (10.45 uur) even ontspannen met 
een fruit-shake en huisgemaakte zoetigheden.
Lunch Wildthout inclusief jus d’orange, melk, 
koffi e en thee
Onbeperkt koffi e, thee, mints en ijswater
Schrijfblokken en pennen
Flipover en een beamer met scherm
Draadloos internet
Gratis parkeren

12-uurs vergaderarrangement à € 89,50 p.p.
                                                                         
Gebruik van de plenaire vergaderruimte 
voor een gehele dag en avond
Wildthout Break (10.45 uur) even ontspannen met 
een fruit-shake en huisgemaakte zoetigheden.
Lunch Wildthout inclusief jus d’orange, melk, 
koffi e en thee
3-gangen diner menu van de Chef
Onbeperkt koffi e, thee, mints en ijswater
Schrijfblokken en pennen
Flipover en een beamer met scherm
Draadloos internet
Gratis parkeren


