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WELKOM BIJ 
‘T BINNENHOF
Onze vergaderlocatie in Paasloo, op de grens van 
Overijssel en Friesland, bevindt zich in een sfeervol 
restaurant waar u in alle rust kunt vergaderen, lunchen 
en dineren. De locatie ligt tevens nabij Nationaal 
Park Weerribben Wieden, waardoor een natuurlijke 
en unieke vergadering verzekerd is. Of u nu met een 
kleine of grote groep bent, een korte vergadering 
met een kopje koffie of juist een volledig verzorgd 
vergaderarrangement wilt: De mogelijkheden zijn 
eindeloos!

VERGADEREN
Wij beschikken over diverse multifunctionele 
vergaderruimtes welke wij flexibel kunnen indelen 
naar uw wensen. Van 1 grote ruimte met een 
capaciteit van 250 personen, tot 4 kleinere zalen met 
een capaciteit tot 35 personen. Ook de opstelling 
van de zaal kan geheel naar uw wensen worden 
ingedeeld. 
 
OVERNACHTEN
Hebt u veel te bespreken of een lange reistijd? 
Combineer dan een vergaderarrangement met 
een overnachting. ‘t Binnenhof is gevestigd op 
het terrein van Villapark de Weerribben, welke 
beschikt over diverse villa’s en groepswoningen. Ook 
meerdaags vergaderen en congressen behoren tot 
de mogelijkheden, eventueel afgewisseld met leuke 
(teambuilding) activiteiten. 

TEAMBUILDING
Naast dat wij uw vergadering kunnen faciliteren, 
bieden wij diverse andere mogelijkheden. 

Een leuke teambuilding activiteit? Ook dan bent u bij 
Restaurant ’t Binnenhof aan het juiste adres. Neemt u 
gerust een kijkje op onze teambuilding-pagina.

PERSONEELSFEESTEN
Goed en tevreden personeel is de motor van een 
succesvolle onderneming. ‘t Binnenhof biedt tal van 
mogelijkheden voor een geslaagd personeelsfeest,
personeelsweekend of een ander samenzijn. Van 
Escape Game: Prison Break Paasloo tot DAF rijden, 
van diverse thema-avonden tot het Klimbos en van 
kickbiken tot boerenactiviteiten: alles is aanwezig voor  
een zeer geslaagde dag/avond met collega’s. Ook de 
voetjes kunnen van de vloer op muziek verzorgd door 
een DJ of band. 

5 REDENEN VOOR ’T BINNENHOF:

 Voldoende parkeergelegenheid

 Landelijk gelegen, nabij Nationaal Park   
 Weerribben Wieden 

 Beschikking over alle standaard    
 vergaderfaciliteiten

 Mogelijkheid tot overnachting 

 Vele activiteiten zowel outdoor en indoor op  
 één locatie!

Kortom: een inspirerende locatie voor vergaderingen, 
bijeenkomsten, teambuilding, teamuitjes en meer.

Heeft u andere wensen of ideeën, laat het ons gerust 
weten en wij bespreken graag met u de eventuele 
mogelijkheden om een passend programma of 
arrangement samen te stellen. Stuur een mail naar: 
info@binnenhofpaasloo.nl t.a.v. Zakelijk Weerribben. 



VERGADEREN MET 
NATIONAAL PARK 
DE WEERRIBBEN 

ALS ACHTERTUIN!



VERGADERRUIMTES
Vergaderen in Paasloo (bij Steenwijk) in Overijssel? Een vergaderzaal huren voor een hele dag met 
alles er op en er aan? Of bent u op zoek naar een vergaderlocatie voor een korte meeting? Bij 
Restaurant ’t Binnenhof zijn wij flexibel en zo ook onze vergaderruimtes. Onze locatie beschikt over 
diverse vergaderruimtes en biedt ruimte tot maximaal 250 personen.

Onze zalen zijn om te bouwen naar de situatie die bij uw gezelschap of vergadering past. Elke 
ruimte kan worden ingericht in een plenaire, theater (met tafels), U-vorm en carré opstelling. Zo is 
er een vergaderruimte die bij elk gezelschap of groepsgrootte past. Ook voor kleine bijeenkomsten 
of korte vergaderingen kunnen kleinere ruimtes worden gecreëerd om op een intiemere manier te 
vergaderen. Zie onderstaand overzicht voor enkele voorbeeld-opstellingen.

OP ZOEK NAAR IETS ÉCHT BIJZONDERS?
Wilt u vergaderen in de buitenlucht, onder de bomen in het bos of gezellig aan de waterkant? 
Ook dat is allemaal mogelijk!  Of denkt u aan een vergadering met overnachting? Dan is het ook 
mogelijk om in onze groepsaccomodaties te vergaderen met gezelschappen tot 20 personen. Alles 
bij elkaar biedt ‘t Binnenhof een zeer breed pakket aan mogelijkheden voor een succesvolle zakelijke 
bijeenkomst. 

Al onze ruimtes zijn inclusief de standaardfaciliteiten:

 Parkeergelegenheid

 Gebruik beamer & scherm

 Gebruik geluidsversterking

 Flip overs & stiften

 Wifi verbinding

 Whiteboard

 Flat screen op standaard

 Schrijfpapier & pennen

GRATISZAALHUUR



EEN GESCHIKTE RUIMTE
VOOR elk gezelschap  

CAPACITEIT TOT 250 PERSONEN 



VERGADERARRANGEMENTEN

MEETING AT THE PRISON

4-UURS ARRANGEMENT 12,50 p.p.

•	 Ontvangst met koffie, thee, ijswater en gezonde 
tussendoortjes

•	 inclusief koffie, thee en water tijdens de 
bijeenkomst

•	 inclusief de standaard faciliteiten 

Tip: wilt u de vergadering afsluiten met een heerlijke 
lunch? Kies dan voor de extra optie met lunch (+ 
€10,-)

8-UURS ARRANGEMENT 29,50 p.p.

•	 Ontvangst met koffie, thee, ijswater en gezonde 
tussendoortjes

•	 inclusief koffie, thee en water tijdens de 
bijeenkomst

•	 Diverse frisdranken en sappen
•	 Lunchbuffet
•	 Diverse hartige lekkernijen
•	 Inclusief de standaard faciliteiten

12-UURS ARRANGEMENT 57,50 p.p.

•	 Ontvangst met koffie, thee, ijswater en gezonde 
tussendoortjes

•	 inclusief koffie, thee en water tijdens de 
bijeenkomst

•	 Diverse frisdranken en sappen
•	 Lunchbuffet
•	 Diverse hartige lekkernijen
•	 2-gangen dinerbuffet (inclusief 2 consumpties)
•	 Inclusief de standaard faciliteiten 

AT THE PRISON
De dag begint als een gewone vergaderdag met 
koffie/thee en wat lekkers. Na een paar uur vergaderen 
wordt de vergadering bruut onderbroken door de 
cipiers die u komen arresteren. U wordt voorzien 
van passende kledij en gaat de strijd met elkaar 
aan tijdens de gevangenisopstand (Arrow Battle). 
Na de lunch , onder toeziend oog van de cipiers, 
gaat u de Escape game ‘Prison Break Paasloo’ 
beleven. Aansluitend kunt u nog even terug in de 
vergaderzaal of de dag afsluiten met een borrel.  
 
TEAMBUILDING OPTIMA FORMA
Boek een tweedaags vergaderarrangement, waarbij 
u de eerste vergaderdag afsluit met een gezellig 
samenzijn in het café. De volgende ochtend komen 
de cipiers u van het bed af lichten en wordt u op 
het transport van Prison Break Paasloo gezet, nadat 
u bent voorzien van een krentencarré en een kop 
koffie.

SWAT
Wilt u de vergadering op uw bedrijf origineel en hilarisch afsluiten? Laat u dan ophalen door het SWAT 
team op eigen locatie. Nadat iedereen is voorzien van  passende kledij, wordt de groep vervoerd met 
een touringcar naar Paasloo om daar direct opgesloten te worden. De middag/avond wordt afgesloten 
met een barbecue, diner of buffet. Aansluitend wordt u weer teruggebracht. 



een compleet verzorgd
arrangement voor

een onbezorgde bijeenkomst 



MEERDAAGS VERGADEREN
24-UURS ARRANGEMENT  140,- p.p.

•	 Ontvangst met koffie, thee, ijswater en gezonde tussendoortjes
•	 inclusief koffie, thee en water tijdens de bijeenkomst
•	 Diverse frisdranken en sappen
•	 Lunchbuffet
•	 Diverse hartige lekkernijen
•	 2-gangen dinerbuffet (inclusief 2 consumpties)
•	 Overnachting inclusief opgemaakte bedden en handdoeken
•	 Uitgebreid ontbijtbuffet
•	 Inclusief de standaard faciliteiten 

32-UURS ARRANGEMENT  165,- p.p.

•	 Ontvangst met koffie, thee, ijswater en gezonde tussendoortjes
•	 inclusief koffie, thee en water tijdens de bijeenkomst
•	 Diverse frisdranken en sappen
•	 2x Lunchbuffet
•	 Diverse hartige lekkernijen
•	 2-gangen dinerbuffet (inclusief 2 consumpties)
•	 Overnachting inclusief opgemaakte bedden en handdoeken
•	 Uitgebreid ontbijtbuffet
•	 Inclusief de standaard faciliteiten

TIJD VOOR GEZELLIGHEID
Maak uw meerdaagse vergadering nog leuker met een Quiz! ‘t Binnenhof biedt diverse quizzen aan  
voor de meeste uiteenlopende gezelschappen. 

PUBQUIZ
Nadat de Quizmaster de teams heeft verdeeld en de spelregels heeft uitgelegd, barst de strijd los! In 
diverse rondes krijgt u de meest uiteenlopende vragen, zoals een fotoronde, muziekronde, algemene 
kennis, sport en film & tv. Je hoeft geen specifieke kennis van bepaalde zaken te hebben, het draait 
vooral om de gezelligheid! 

Door de afwisselende rondes en diverse thema’s is de quiz zeer geschikt voor een gemixt gezelschap van 
jong tot oud. Op aanvraag kunnen wij de Pubquiz zelfs aanpassen naar de leeftijd van uw gezelschap 
en kunnen wij tevens persoonlijke en op maat gemaakte vragen toevoegen. Wanneer werd uw bedrijf 
opgericht? Of welke werknemer werkt er het langst?

MUZIEKQUIZ
Naast de Pubquiz kunt u ook kiezen uit een swingende muziekquiz. Binnen deze quiz wordt uw kennis 
over muziek getest met leuke filmpjes en muziekfragmenten. Geen uitgesproken muziekkenner? Geen 
probleem: De quiz zorgt in ieder geval voor een avond vol plezier! 

Wilt u liever een op maat gemaakte quiz? Ook dit is mogelijk. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.



 
BELEEF DE JUISTE BALANS 
TUSSEN INSPANNEN EN 

ONTSPANNEN  



OVERNACHTINGSLOCATIES
VERGADEREN EN OVERNACHTEN 
Soms kan het prettig zijn om wat meer tijd met collega’s, werknemers of relaties te hebben. In alle 
rust vergaderen, samenwerkingsverbanden op te bouwen of te verbeteren. 
Combineer een vergadering, teambuilding dag of personeelsuitje met een overnachting op onze 
locatie. De accommodaties liggen gelegen op hetzelfde perceel als het restaurant. Hierdoor ben je 
na een intensieve dag snel ‘’thuis’’ voor een ontspannen nacht en ontwaak je uitgerust vol energie 
voor de nieuwe dag. 

In alle rust ontwaken, de gordijnen aan de kant schuiven en genieten van de landelijke en groene 
omgeving. Neem nog even tijd voor jezelf door een wandeling te maken, kopje koffie te drinken of 
schuif gelijk aan bij het ontbijt(buffet) in het restaurant.

GROEPSHUIZEN: ALLES ONDER ÉEN DAK 
Het is mogelijk om te overnachten in onze huizen voor 24 en 16 personen. Deze accommodaties 
beschikken over allerlei voorzieningen. Zo is er een compleet ingerichte keuken met vaatwasser, 
combi magnetron, koelkast met (intern) vriesvak, een ruime living met flatscreen tv’s en sfeerhaarden. 
Ook is er een wasmachine en droger aanwezig. 
De 16 persoonsaccommodaties beschikken over 8 tweepersoonsslaapkamers, ieder met eigen 
sanitaire voorzieningen zoals een bad en/of douche, wastafel en toilet. Ook beschikt iedere slaapkamer 
over een televisie. 

De 24 persoonsaccommodatie heeft totaal 12 tweepersoonsslaapkamers en 6 badkamers. 

Het is mogelijk om te kiezen voor twee personen per slaapkamer of de optie van een persoon per 
slaapkamer, voor meer privacy. In overleg maken wij een passend en persoonlijk voorstel. 

KLEINERE ACCOMMODATIES VOOR MEER PRIVACY
Op zoek naar een locatie voor een kleine groep met een intieme, huiselijke sfeer? Ook dat bieden 
wij aan. De locatie beschikt ook over kleinere woningen voor 4, 6 en 8 personen. Hierdoor is het ook 
mogelijk om met een kleiner gezelschap vergaderen te combineren met een overnachting. Of kies 
voor meer privacy en verdeel de groep over de verschillende accommodaties. 

Alle woningen beschikken over: 

•	 Keuken met volledig keukeninventaris
•	 Woonkamer met televisie 
•	 Openslaande tuindeuren naar een royale ruime tuin 
•	 Twee persoonsslaapkamers 
•	 Badkamer(s) 

HOTELSERVICES 
Verblijven in de luxe van een hotel met de privacy van een eigen woning. Bij aankomst zijn de 
bedden opgemaakt, handdoeken liggen klaar en na vertrek wordt de woning(en) schoongemaakt. 
U hoeft dus nergens aan te denken en onbezorgd gaan genieten van uw verblijf en richten op wat 
belangrijk is.



verblijven in de luxe van een 
hotel met de privacy van 

een eigen woning



TEAMBUILDING
Teambuilding is essentieel om de onderlinge band van uw werknemers te versterken en samenwerken te 
stimuleren. Het doel van teambuilding is dan ook onderlinge samenwerking, vertrouwen en de groepsdynamiek 
te creëren en stimuleren door middel van groepsactiviteiten.

’t Binnenhof fungeert niet alleen als vergaderlocatie, maar ook al teambuilding locatie. Hierdoor is een 
bijeenkomst of vergadering makkelijk te combineren met een teambuilding activiteit. Maar natuurlijk ook als 
een bedrijfsuitje of een meerdaags teambuilding arrangement.

Op en rondom de locatie zijn diverse mogelijkheden qua teambuilding mogelijk. Van sportief en actief tot 
creatief en culinair. Het belangrijkst is dat samenwerken en vertrouwen centraal staan.

ESCAPE GAME – PRISON BREAK PAASLOO
Een groepsvariant op de populaire ‘Escape Rooms’. 
Deze Escape Game is speciaal ontworpen voor grotere 
groepen. Een unieke en sensationele ontsnappingsspel 
waarbij verschillende teams tegen elkaar strijden om 
als eerste te ontsnappen uit de handen van de strenge 
cipiers.

Tijdsduur: 90 minuten 

SCHIETEN IN DE WEERRIBBEN
Maak kennis met de wereld van schieten door deel 
te nemen aan de schietdisciplines. Beleef één of 
meerdere disciplines van het schieten in duo’s en help 
elkaar tot een hoge score te komen. De verschillende 
mogelijke disciplines:

•	 Laser kleiduif schieten
•	 (Kruis) boogschieten
•	 Pijl en boog schieten
•	 Buks schieten

Tijdsduur: 1-2 uur

DAF RIJDEN: DAFJES TOUR DOOR DE WEERRIBBEN
Ontdek de prachtige omgeving van Weerribben-
Wieden op nostalgische wijze! Met een aantal Dafjes 
gaat u aan de hand van een mooie route door de 
Weerribben-Wieden met een eventuele lunchstop 
midden in de Natuur. Voor de echte liefhebbers 
hebben we de experience: Achteruit rijden, 
behendigheidsproeven en navigeren.

Tijdsduur: 2-4 uur

KLIMBOS AVONTUURLIJK PAASLOO
Het klimbos is een ideale locatie voor een sportieve 
en actieve teambuilding activiteit. Bewegend tussen 
de bomen door van parcours naar parcours. Elke 
hindernis is weer anders en je staat elke keer weer 
voor een andere uitdaging. Door eigen inzicht, maar 
ook door de hulp van collega’s kan je elk element en 
uitdaging aan. Door samen te werken en elkaar te 
motiveren en ondersteunen overwin je deze sportieve 
uitdaging!

Tijdsduur: 1-2 uur 

DIVERSE WORKSHOPS
Op zoek naar een workshop voor uw organisatie? 
Een leuke middag of avondbesteding of juist het 
teamverband stimuleren. Van creatief tot culinair, 
we hebben diverse mogelijkheden. Denk aan een 
workshop landschap schilderen, bonbons maken, 
schilderen, fotografie of schapen drijven. 

Tijdsduur:  90 minuten

ESCAPE EXPERIENCE
Ga de uitdaging aan om met je team binnen 60 
minuten te ontsnappen door middel van diverse 
puzzels, raadsels en mysteries op te lossen. Inzicht en 
samenwerken zijn essentieel om te ontsnappen.

Met meerdere groepen of afdelingen is mogelijk om 
tegen elkaar te strijden. Bij iedere Escape Room is het 
mogelijk om mee te kijken naar het gedrag van de 
medewerkers voor trainingsdoeleinden. 

Tijdsduur: 1-2 uur

ARROW BATTLE
Arrow Battle is een hilarische en actieve activiteit, 
waarbij competitiviteit ook centraal staat. Een leuke 
variant op boogschieten en paintball. Met een 
veiligheidsmasker op stap je met een pijl en boog 
de ‘Arrow Battle Arena‘ in. Twee teams strijden tegen 
elkaar, wie de meeste punten heeft die mag zich de 
winnaar noemen!

Tijdsduur: 45-90 minuten

DA’S PAS KICKEN
Ga op expeditie door de Weerribben met de kickbike, 
dwars door de natuur afgewisseld met leuke 
opdrachten en activiteiten. Het is ook uit te breiden 
met een kanotocht, fluistervaren of punteren.  Deze 
activiteit is geheel naar eigen wens en budget in te 
vullen.

Tijdsduur: 2-3 uur

*Prijzen op aanvraag



ontsnap aan de vergadering 
met een van onze vele

teambuilding activiteiten



PERSONEELSFEESTEN

ZET UW MEDEWERKER IN HET ZONNETJE!

A DAY AT THE PRISON
Bij “A day at the prison” brengt u samen met uw collega’s de dag door als echte gevangenen. U 
wordt ontvangen bij ‘t Binnenhof met een kopje koffie of thee, waarna u zult worden gearresteerd 
door de Cipiers van Prison Break Paasloo. Nadat u bent voorzien van passende kleding, gaat u de 
strijd met elkaar aan tijdens de gevangenisopstand. Hierbij probeert u uw collega’s uit te schakelen 
met pijl en boog. De pijl beschikt in dit geval niet over een scherpe punt, maar een rubberen dop. 
Hierna volgt een heerlijke lunch onder toeziend oog van de cipiers en wordt u vervolgens opgesloten 
in het gevangenistransport, welke u naar een zwaar beveiligde gevangenis in het land zal brengen. 
Lukt het u om te ontsnappen? Afsluitend kunt de ervaringen bespreken onder het genot van een 
borrel en een barbecue, diner of buffet. 

THEMA AVOND
Zoekt u naar een personeelsfeest met een specifiek thema? U kunt bij ‘t Binnenhof kiezen uit diverse 
themafeesten voor een geslaagde avond, bijvoorbeeld:

•	 Maffia avond
•	 Ik hou van Holland
•	 Wie is de Mol?
•	 Night at the Prison
•	 Foute avond

FEEST OP MAAT
Heeft u een eigen idee of thema voor uw feest of wilt 
u een feest in het thema van uw bedrijf? Wij kunnen 
uw feest geheel naar uw wensen invullen. Neem 
gerust contacmet ons op voor de mogelijkheden. 

’t Binnenhof biedt een ruim pallet aan mogelijkheden voor een geslaagd personeelsfeest. Zowel voor 
invulling voor een dagdeel, gehele dag, avond of een tweedaags arrangement bent u bij het Binnenhof 
aan het juiste adres. Een juiste balans van leuke activiteiten, lekker eten en gezellig samenzijn, een 
ouderwetse avond swingen op de dansvloer of een feest volledig in thema, behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. Het feest kan van a tot z voor u geregeld worden, zelfs halen en brengen kan tegen 
scherpe tarieven worden verzorgd, waarbij de reis ook in thema kan worden gebracht.

Heeft u een jubilaris binnen het bedrijf? Of verdient een van uw medewerkers een 
extraatje?

Verras hem of haar dan met een compleet verzorgd weekend vol met diverse 
activiteiten óf een leuke dag uit in de Weerribben.



EEN PERSONEELSFEEST BIJ 
'T BINNENHOF IS EEN HELE 
ONDERNEMING OP ZICHZELF
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