
 

 

 

 

Brochure vergaderen 

In 2018 is een unieke vergaderlocatie in Dorst opgeleverd; 
vergaderen op een boerderij met skybox uitzicht over de koeien.    
 

Het kan bij Boerderij Peeters! 
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Welkom bij Boerderij Peeters 

Deze informatiefolder is bedoeld om u een indruk 

te geven van de diverse mogelijkheden binnen het 

de vergaderlocatie Boerderij Peeters. De 

vergaderzaal ligt in de buitenwijk van het centraal 

gelegen Dorst (Brabant) aan Groenestraat 18. 

Vlakbij de A27, A58 en de A59. Rondom de 

vergaderlocatie van Peeters is ruim voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig. Het Bredase NS 

station ligt op 25 minuten rijden met de Arriva bus 

131. Deze bus gaat tweemaal per uur. Op deze 

route ligt ook Rijense NS station wat binnen 13 

minuten bereikt kan worden.  

 

De vergaderlocatie beschikt over twee zalen die 

samengevoegd kunnen worden tot een grote zaal. 

De zalen zijn uitermate geschikt voor het geven 

van uw bedrijfsfeest, bijeenkomst, congres, 

presentatie, vergadering of privé feestjes. Ook voor 

ieder andere gelegenheid waarvoor u een 

representatieve zaal nodig heeft, bieden wij een 

passende oplossing.  

Boerderij Peeters heeft beschikking tot een bar, 

keuken, loungehoek, vergadertafels en stoelen, 

skybox uitzicht over de koeienstal en faciliteiten 

zoals een beamer, wifi, flipover bord, etc. In de 

keuken of in samenwerking met een externe 

cateraar, kan een passend menu worden verzorgd. 

Van een eenvoudige lunch tot een prachtig buffet 

of een uitgebreid diner.  

Maar wat maakt onze locatie een unieke 

vergaderlocatie? 

1. Skybox boven de koeienstal 

2. Uw wensen staan centraal 

3. Groot aantal zitplaatsen 

4. Persoonlijk contact 

5. Leuke break activiteiten zoals een 

rondleiding op de boerderij 

U bent van harte uitgenodigd om ons 

geheel vrijblijvend te bezoeken en u te 

laten informeren over de 

mogelijkheden. Wij kunnen dan een 

offerte op maat samenstellen naar uw 

specifieke wensen.  

In deze zakelijke informatiefolder vindt 

u informatie over de volgende zaken: 

- Huur zalen 

- Faciliteiten 

- Eet en drink arrangementen 

- Extra arrangementen 

- Contact opnemen



 

Huur zalen  

Kleine zaal 

De kleine zaal is 90 m2. De kleine vergaderzaal heeft een keuken, lounge gedeelte met kachel, 

televisie, bar en lange eettafel. Daarnaast heeft deze zaal sfeerverlichting in de bar die naar wens 

in te stellen is. Alle gewenste kleuren kunnen worden gekozen. Deze kleine vergaderzaal kan ook 

voorzien worden van vergadertafels en stoelen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

De kleine zaal kan per dagdeel gehuurd worden. De dagdelen bestaan uit: 

- 8:00 – 12:00 

- 13:00 – 17:00  

- 19:00 – 24:00 

Grote zaal  

De grote zaal is 140 m2. De grote vergaderzaal heeft uitzicht over de koeienstal, een beamer, 

vergadertafels, stoelen,.  

 

De grote zaal kan per dagdeel gehuurd worden. De dagdelen bestaan uit: 

- 8:00 – 12:00 

- 13:00 – 17:00  

- 19:00 – 24:00 

 



Samengevoegde zalen 

De samengevoegde zaal is een combinatie van de grote en kleine zaal die normaliter gescheiden 

is met een mobiele wand. De samengestelde zaal is 230 m2. De samengestelde zaal heeft alle 

eerder genoemde eigenschappen van de kleine en grote zaal, zoals: uitzicht koeienstal, beamer, 

vergadertafels, stoelen, bar, lounge gedeelte, etc.  

De samengestelde zaal kan per dagdeel gehuurd worden. De dagdelen bestaan uit:  

- 8:00 – 12:00 

- 13:00 – 17:00  

- 19:00 – 24:00 

Faciliteiten 

De vergaderlocatie bij Boerderij Peeters beschikt over een aantal standaard en aanvullende 

faciliteiten. 

In de kleine zaal is een geluidsinstallatie, televisie, airco systeem aanwezig. In de grote zaal is ook 

een geluidsinstallatie, aircosysteem maar ook een beamer, flipover, presentatietafel aanwezig.  

  



Eet en drink arrangementen 

  
4 uurs arrangement 

Onbeperkt koffie/thee/water en lekkernij 

 

4 uurs arrangement  

met fris 

Onbeperkt koffie/thee/water/frisdrank en 
lekkernij 

 

8 uurs arrangement  

 

Onbeperkt koffie/thee/water/frisdrank,  
lekkernij en lunch 

 

8+ uurs arrangement  

 

Onbeperkt koffie/thee/water/frisdrank,  
lekkernij, uitgebreide lunch en diner 

 

Lunch arrangement  

 

Koffie/thee/sapjes, diverse broodjes, 
kaas, vleeswaren en soep van de dag 

  

Diner arrangement  

 

Dinerbuffet met warme en koude 
gerechten 

*Alle arrangementen zijn naar wens 

samen te stellen. Voor afwijkende 

wensen wordt een offerte op maat 

gemaakt.  



 

Extra arrangementen 

 

 

 

 

Wilt u contact met ons opnemen? 

U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 09:00 – 17:00 op 0161-416770. 

Voor een bezichtiging kunt u langskomen op Groenestraat 18, 4849 PT Dorst.  

Voor vragen- en/of contact kunt u een mail sturen naar bianca@peetersadvies.com. 

 

 

Rondleiding over de 

boerderij 

Een rondleiding van 30 minuten over de 
boerderij van Peeters.  

 

Strategisch praatje 

Een presentatie over de strategie achter 
het bedrijf Peeters Advies & melkvee. 
Deze presentatie duurt 60 minuten. 

 

Finance en agro praatje 

Een presentatie over financiën en de 
ontwikkelingen in de agrarische sector. 
Deze presentatie duurt 45 minuten. 

 

Wandeltochtje door de 

Dorste natuur en 

weilanden 

Even je benen strekken en een frisse neus 
halen, loop een wandelroute over het 
boomkikkerpad. Duur 60 minuten. 

 

*Alle arrangementen zijn naar wens 

samen te stellen. Voor afwijkende 

wensen wordt een offerte op maat 

gemaakt.  

mailto:bianca@peetersadvies.com

