
 

Meetings & Events

We heten u van harte welkom op deze historische 
locatie in West-Brabant. Uit deze brochure put u 
inspiratie voor uw volgende bijeenkomst met uw 

team, organisatie of bedrijf.

Of u nu een vergadering, evenement of congres 
organiseert, we staan voor u klaar. Mocht u vragen 
hebben of een vrijblijvende offerte wensen te ont-

vangen, verzorgen wij dit graag. 

 

Conferentiecentrum 
& Hotel Bovendonk



Bovendonk kenmerkt zich als locatie voor zowel kleine 
én grote bijeenkomsten en gelegenheden. 

Van vergadering met het managementteam tot 
meerdaags congres. Voor iedere bijeenkomst is een 

geschikte zaal beschikbaar.

 ܰ 11 vergaderzalen
 ܰ 48 standaard hotelkamers, 40 budget hotelkamers
 ܰ Congreskapel tot 250 personen
 ܰ 3 plenaire zalen tot 100 personen
 ܰ 7 vergaderzalen tot 30 personen
 ܰ Hoogwaardig WiFi-netwerk
 ܰ 185 gratis parkeerplaatsen op eigen terrein
 ܰ Binnentuin voor evenementen en break-out
 ܰ Feestzaal tot 300 personen
 ܰ Restaurant tot 180 personen 

In het kort





Zaal m2 Afmeting Theater Blok U-Vorm Carré Cabaret

Kapel 134 13.7 x 9.8 250 - - - 180

Uithofzaal 151 9.8 x 15.4 120 30 36 56 60

Bibliotheek 145 18.5 x 7.8 120 50 40 50 60

Hofzaal 118 15.3 x 7.7 80 40 34 40 40

Bovendonk
zaal 95 9.3 x 9.6 60 32 24 32 40

Bataafsezaal 65 7.5 x 9.0 50 24 20 24 25

Rentmeester
zaal 40 6.0 x 6.7 30 16 12 16 15

Domineezaal 40 6.0 x 6.7 30 16 12 16 15

Turfzaal 40 6.0 x 6.7 30 16 12 16 15

Heerenzaal 40 6.0 x 6.7 30 16 12 16 15

Tiendenzaal 37 5.5 x 6.7 20 16 12 16 10

Vergaderzalen









Alle vergaderzalen zijn voorzien van direct daglicht. 
Koffiefaciliteiten zijn in de zaal aanwezig of buiten de 
zaal te vinden. Alle zalen  zijn standaard voorzien van 

-  Flipover
- Whiteboard
-  Beamer
-  Scherm

Op aanvraag zijn extra audiovisuele middelen 
beschikbaar.  Denk hierbij aan een uitgebreide 

geluidsset, verlichting, spanschermen en podia. 
Audiovisuele ondersteuning wordt verzorgd door 

Vermunt Verhuur & Geluidstechniek

Faciliteiten





 
 

De geschiedenis van Bovendonk gaat terug tot 1282. 
Het huidige pand stamt uit 1907 en is een ontwerp van 

rijksarchitect Pierre Cuypers.

Asymetrische vloeren, gothische boogconstructies, 
prachtige authentieke glas in loodwerken en 

marmeren trappen kenmerken de gehele locatie.

Vergaderen met moderne faciliteiten in een historische 
omgeving waar je de geschiedenis overal voelt en ziet.

 

Historische omgeving





 
U kunt  uw zakelijk verblijf koppelen aan een 

teambuildingactiviteit of excursie. 
Leer elkaar op een andere manier kennen. 

Stap in een vliegtuig voor een rondvlucht boven 
West-Brabant, volg een haka-workshop of bezoek 
de Basiliek van Oudenbosch per fiets, step of bus. 

Diverse activiteiten worden op locatie georganiseerd 
door onze partner GH Events, andere activiteiten vinden 

op korte afstand van Bovendonk plaats. 
 

Teambuilding & Activiteiten





 
 

De grote binnentuin van Bovendonk is uitermate 
geschikt voor een bedrijfsfeest, teambuildingdag, 

productpresentatie of als break-outruimte tijdens een 
congres. Tussen de muren is het goed toeven.

Of het nu een BBQ met collega’s betreft een congres 
met 300 daggasten of een productpresentatie voor uw 

nieuwste klanten, de binnentuin laat zich er perfect voor 
inrichten. 

 
Ook in de avonduren heeft de binnentuin iets 

bijzonders. Met een op maat gemaakt verlichtingsplan 
creeert u de sfeer die bij uw evenement past.

 

Evenementen





Bovendonk staat sinds 1282 middenin de samenleving. 
Begonnen als basis voor de ontginning van West-Brabant, 

later als priesteropleiding en tegenwoordig als locatie 
voor ontmoetingen, leerzame ervaringen en memorabele 

momenten.

Conferentiecentrum Bovendonk is Green Key  Goud 
gecertificeerd en doet nét dat stapje meer voor mens, na-

tuur en milieu. Waar mogelijk worden lokale, 
seizoensgebonden producten gebruikt en zetten we ook 
mensen met een beperking in binnen de bedrijfsvoering 

in samenwerking met SDW. We bieden een plek voor 
verenigingen, stichtingen en organisaties met een 

publiek doel en dragen zo bij aan de leefbaarheid van de 
omgeving.

Hoewel Bovendonk een commerciële instelling heeft, is 
dit voornamelijk bedoeld om deze bijzondere locatie in 
stand te houden. 8% van de gerealiseerde omzet gaat 

direct naar onderhoud en renovatie van het rijksmonu-
ment.

Eerlijk, lokaal en duurzaam





Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk ligt centraal in 
West-Brabant. Met snelwegen A17 en A58 op korte 
afstand liggen zowel de Randstad als de Belgische 

steden Antwepen en Brussel op minder dan een uur 
reizen. U parkeert kosteloos op het eigen terrein van 

Bovendonk met 185 parkeerplaatsen.

Komen uw gasten met het OV? Treinstations Etten-Leur 
en Oudenbosch hebben een frequente busverbinding 

met Hoeven. De bushalte ligt op 2 minuten afstand.

Centraal gelegen





 
Neem vrijblijvend contact op. 

Afdeling reserveringen 
+31 (0)165 507 550 

reserveringen@bovendonk.nl 

Meer informatie?


