
 Inspiratiebrochure



Welkom op Bovendonk
Welkom bij Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk. Bent u op zoek naar 
inspiratie voor uw volgende vergadering, event, presentatie of training? 
Bovendonk zit boordevol inspiratie! De historische locatie met maar liefst 15 
zalen biedt u de mogelijkheid voor tal van bijeenkomsten, klein en groot in 
een bijzondere omgeving.

Een rijke geschiedenis kenmerkt de locatie, maar daarnaast staan Brabantse 
gastvrijheid, service, flexibiliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel bij 
alle medewerkers. Ontdek het zelf tijdens uw volgende bijeenkomst.

Heeft u na het bekijken van deze brochure vragen of wilt u graag een 
vrijblijvende rondleiding krijgen en de mogelijkheden op locatie bekijken? 
We verwelkomen u graag voor een persoonlijke kennismaking

Peggy van Aert 
Esmee Jansen

Sales & Reserveringen

 We zijn trots dat we onafhankelijk verkozen zijn tot  
“Beste vergaderlocatie van Noord-Brabant XL” in 2019 en 2020



Eindeloze mogelijkheden
Bovendonk is het witte canvas voor uw volgende bijeenkomst. Of u nu een 
training, cursus, congres, webinar of personeelsbijeenkomst organiseert 
Bovendonk biedt u de geschikte combinatie van ruimtes om uw 
doelstellingen te bereiken.

Met 15 vergaderruimtes, waaronder een kapel, bibliotheek en historische 
zolderzaal, 3 horecaruimtes en een binnentuin van bijna 2000 m² zijn de 
mogelijkheden haast eindeloos.

Bovendonk is van oorsprong een seminarie, een priesteropleiding. De 
voomalige leslokalen, maar ook de bibliotheek zijn ideaal voor trainingen, 
cursussen en vergaderingen. Ook meerdaagse bijeenkomsten behoren tot de 
mogelijkheden. Met 52 standaard- en 23 budgethotelkamers kunnen gasten 
iedere dag uitgeslapen aan dag vol nieuwe indrukken, kennis en ervaringen 
beginnen. De ruime zalen zijn zowel geschikt voor klassikale bieenkomsten  
als voor oefeningen die meer bewegingsruimte nodig hebben.

Of u nu een 3-daags congres met 300 genodigden organiseert of een 
branchedag met 100 vakgenoten. Met de kapel of Uythofzaal als plenaire zaal 
maakt u indruk. De overige zalen zijn uiterst geschikt als grote- en 
kleine subzalen voor speeddates, side sessions, en panels.

Iedere organisatie kent zijn mijlpalen. Het delen van successen en 
bijzondere momenten met collega’s en relaties is een uitgelezen kans om 
relaties te versterken. Met een prachtige feestzaal biedt Bovendonk óók voor 
feestelijke aangelegenheden de ideale ruimte.

 Trainingen

  Feesten

  Congressen



Vergaderzalen
Kapel
Theateropstellng: 250 pax 
Cabaretopstelling: 180 pax

Huyskamer
Blokopstelling: 4 pax

Subzalen 5x
Theateropstellng: 30 pax 
Cabaretopstelling: 15 pax

Bataafsezaal
Theateropstellng: 50 pax 
Cabaretopstelling: 25 pax

Hofzaal
Theateropstellng: 100 pax 
Cabaretopstelling: 40 pax

Johanneszaal
Theateropstellng: 250 pax 
Cabaretopstelling: 180 pax

Bibliotheek
Theateropstellng: 250 pax 
Cabaretopstelling: 180 pax

Napoleonzaal
Theateropstellng: 250 pax 
Cabaretopstelling: 180 pax

Bovendonkzaal
Theateropstellng: 60 pax 
Cabaretopstelling: 40 pax

Uythofzaal
Theateropstellng: 120 pax 
Cabaretopstelling: 60 pax



Culinaire mogelijkheden
Uw dag is niet compleet zonder culinaire omlijsting. Dat kan variëren van 
een energiek ontbijt om de dag goed te beginnen of een smakelijke lunch om 
de dag te onderbreken tot een 5-gangen diner of hapjes bij een afsluitende 
borrel.

In de keuken wordt de gehele dag gewerkt aan smakelijke-, gezonde- en 
lekkere maaltijden en gerechten. Van een gebalanceerd ontbijt tot een lunch 
met warme gerechten en een smakelijk diner om de dag af te sluiten. In de 
keuken wordt zo veel mogelijk gewerkt met dagverse, regionale en duurzame 
ingrediënten die lokaal worden ingekocht. Heeft u wensen of diëeten om 
rekening mee te houden? Geef uw wensen door. De keukenbrigade houdt 
hier met alle liefde rekening mee.

Een vergadering of training kost veel energie. Daarom is het zaak tijdig een 
pauze in te plannen. Even een glas water, verse koffie of thee met een snack. 
Gezond, zoet of hartig, het is maar net waar je zin in hebt!

Geen feest zonder hapjes. Of het nu een informele borrel met een bitterbal 
na een meeting met collega’s betreft  of een afscheid van een directielid met 
luxueuze hapjes, aan u de keuze. Speciale wensen? We denken graag met u 
mee.

  Maaltijden

  Breaks

  Hapjes



Duurzaam en betrokken
Als locatie staan we midden in de maatschappij. Naast verschillende 
maatschappelijke evenementen en activiteiten die Bovendonk als organisatie 
faciliteert en ondersteunt dragen we ook actief ons steentje bij aan een betere 
wereld voor toekomstige generaties.

Bovendonk biedt een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en 
stagiaires. Als mede-initiatiefnemer van het project Sterk Horeca Onderwijs 
Halderberge zorgen we voor stageplaatsen voor de horecahelden van 
morgen.

In samenwerking met SDW bieden we een beschermde werkomgeving 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de keuken én in de 
groenvoorziening in- en om Bovendonk. Zo zorgen we er voor dat iedereen 
een fijne plek heeft in de samenleving, nu én later.

We doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te beperken. Dit doen 
we door ons te commiteren aan het Green Key Keurmerk, waarvoor we “Goud” 
gecertificeerd zijn. Maar we gaan verder dan de minimum eisen. We zoeken 
de verbinding met lokale en regionale leveranciers. Zou houden we de keten 
kort waardoor transport beperkt wordt en ingredíenten dagvers bereid 
kunnen worden.

Als organisatie is ons doel ook duurzaamheid van de locatie nastreven. 8% van 
onze omzet gaat direct naar het behoud van dit bijzondere rijksmonument. 
De Exploitatie Bovendonk heeft als missie het rijksmonument voor 
toekomstige generaties te behouden en daarbij een plaats te zijn waar 
mensen leren, groeien en ontmoeten.



Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk ligt verrassend bereikbaar in het 
Westen van Noord-Brabant in de driehoek tussen Dordrecht, Breda en Bergen 
op Zoom. Met de snelwegen A17 en A58 op enkele minuten afstand, ligt de 
randstad, maar ook Eindhoven, Antwerpen en Zeeland op korte reisafstand.

Met de snelwegen A17, A 58 en A16 om de hoek in West-Brabant 
goed ontsloten. Niet voor niets is West-Brabant een logistieke 
hotspot. Doordat West-Brabant minder druk bevolkt is 
rijdt u vaak filevrij naar Bovendonk.Parkeren doet u gratis op 
eigen terrein. Er is plaats voor ruim 150 auto’s.

Bovendonk is per OV ook uitstekend bereikbaar. 
Een bushalte vindt u op 4 minuten afstand. 
Deze brengt u naar station Oudenbosch, Etten-Leur 
of Breda CS.

Bereikbaarheid

  Per auto

  Per OV



Neem contact op
Heeft u naar aanleiding van deze inspiratiebrochure bruisende ideeen over 
uw volgende bijeenkomst? Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een 
vrijblijvende offerte of informatiemap ontvangen?

Neem contact op en we helpen u graag.
Wilt u zelf de sfeer op Bovendonk komen proeven? Dat kan natuurlijk ook. 
We maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende rondleiding.

Peggy van Aert 
Esmee Jansen

+31 165 50 75 50

Conferentiecentrum Bovendonk 
Hofstraat 8 
4741 AK Hoeven

reserveringen@bovendonk.nl


