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Op 5 minuten van Den Haag en 15 minuten 
van Rotterdam ligt een stukje verborgen groen 
in Rijswijk. Een landgoed van  
26 hectare met vossen, fazanten en konijnen:  
Landgoed Te Werve. Via de lange oprijlaan 
van het landgoed bereik je het monumentale 
landhuis en vanaf het grote terras heb je  
uitzicht op de monumentale duiventoren uit 
1450 en de grote vijver. Landgoed Te Werve  
is recentelijk volledig gerestaureerd.

INRICHTING EN SFEER
Het landhuis zelf ademt de sfeer uit van een 
koloniaal landhuis maar is eigentijds ingericht 
met grote kroonluchters en warme kleuren. 
Een aantal authentieke zalen staat met elkaar 
in verbinding door hoge paneeldeuren. Een 
combinatie van deze ruimtes voor de invulling 
van een zakelijke evenement tot 200 personen 
is hierdoor goed mogelijk, maar ook kleinere 
gezelschappen kunnen uitstekend terecht.  
Op de 1e en 2e etage van het landhuis  
bevinden zich tevens diverse luxe vergader- 
zalen voor 6 tot 50 personen.

Landgoed Te Werve is eenvoudig te bereiken 
en er is ruim voldoende gratis parkeer- 
gelegenheid op eigen terrein met laadpalen.

TE WERVE BUITEN
Vanaf mei tot en met september is er een bui-
tenlocatie aan het water: Te Werve Buiten. Een 
unieke plek midden in de natuur.  
Deze Flex-tent met heaters en zonnig terras is 
geschikt voor events, BBQ (workshops), lun-
ches, presentaties, borrels en diners.

Landgoed Te Werve is onderdeel van  
Event Company, net als Te Werve Buiten  
en Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn.

Alle locaties hebben een bijzondere uitstraling 
en liggen centraal in de Randstad, maar zeer 
rustig in beschermde natuurgebieden.

Bijgaand enkele suggesties voor de invulling 
van jullie bijeenkomst. Om een goede indruk 
van onze locatie te krijgen nodigen wij je 
graag uit voor een rondleiding.  
Bel voor een afspraak 070-41 52 185. Voor een 
eerste indruk verwijzen wij je graag naar:  
www.tewerve.nl/zakelijk/
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Of het nu gaat om een vergadering, presentatie of feest met alles erop en eraan, onze mensen helpen 

je graag om er samen een geslaagd evenement van te maken. Sterker nog, de passie voor het vak, de 

deskundigheid en servicegerichtheid van onze mensen zorgen ervoor dat jullie verblijf onvergetelijk 

wordt. Zodat jullie je 100% kunnen focussen op jullie collega’s of relaties. Dat is de kracht van Landgoed 

Te Werve. Onze mensen maken het verschil.

Kijk op onze website voor referenties, foto’s en meer informatie: www.tewerve.nl/zakelijk/.

Als je kiest voor Landgoed Te Werve dan kies je voor een professionele aanpak en persoonlijke aandacht, 

waarbij kwaliteit in balans is met een eerlijke prijs. 

Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij je graag uit om geheel vrijblijvend een bezoek te  

brengen aan Landgoed Te Werve. Bel voor een afspraak: 070 - 39 09 711.

ACHTER ELK GESLAAGD   
    EVENEMENT STAAT EEN 
           BEVLOGEN TEAM
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Op de 1e en 2e etage van het landhuis bevin-

den zich diverse luxe vergaderzalen voorzien 

van LCD scherm. 

Op de 2e etage is een informele koffielounge. 

Vanuit alle ruimtes heb je een prachtig uit-

zicht op het landgoed. Tevens beschikt 

Landgoed Te Werve over een heerlijk terras, 

sfeervolle ruimtes en een gezellige bar voor 

lunch, borrel en diner.

ORANGERIE

Tijd om met het team bij elkaar te komen? 

Deze nieuwe (vergader)locatie op Landgoed 

Te Werve is exclusief voor jullie eigen gezel-

schap te gebruiken. Een brainstorm sessie 

aan de keukentafel of lekker informeel bijpra-

ten in de zithoek? Het kan allemaal! Natuurlijk 

kan je de meeting ook verhuizen naar het 

privé terras.

VERGADEREN 
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FEEST
Een jubileum, eindejaarsfeest, of teambuildingactiviteiten met aansluitend een feestelijke avond: 

Landgoed Te Werve organiseert het graag! Wij hebben bijvoorbeeld een all-in feestarrangement voor je 

samengesteld, kijk op onze site voor meer informatie.

EVENTS
Het landhuis van Te Werve, de Orangerie en 

Te Werve Buiten (met flex-tent)  liggen op een 

landgoed van 26 hectare. De locaties en deze 

groene ligging is een optimale setting voor 

team builing- en outdooractiviteiten. 

Wat dacht je van een mini foodfestival, BBQ 

(workshop) of schapendrijven met afsluitend 

een informele borrel of diner?
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Onze Chef-kok Jeffrey van Leusden en zijn 

keukenteam werken uitsluitend met duurzame 

producten, waarbij wij de beschikbaarheid 

van het seizoen respecteren. Wij koken puur 

en gebruiken alleen verse ingrediënten van 

leveranciers waar we trots op zijn. Omdat zij, 

net als wij, passie hebben voor hun vak en 

uitsluitend topkwaliteit producten leveren. 

Ambachtelijke creaties uit eigen keuken,  

bereid met veel liefde voor het vak; dat is wat 

jullie van onze Chef-kok en zijn team mogen 

verwachten! 

Graag geven we jou alvast een idee van de 

mogelijkheden:

LUNCH  

Voor vergaderingen serveren wij op de 

begane grond een lunchbuffet met belegde 

broodjes, een warm gerecht zoals noedels 

met gewokte Thaise kip, seizoenssoep, health 

bar met salades, fruit, melk, karnemelk en  

verse jus d’orange. Natuurlijk kan je ook  

kiezen voor een warme uitgeserveerde lunch.

DINER 

De Chef-kok bereidt samen met zijn team een 

3-gangen diner. De invulling van het diner is 

een verrassing maar uiteraard verzorgen wij 

voor de gasten met een allergie een aange-

past menu. Vooraf kiezen van onze menukaart 

kan natuurlijk ook. 

CULINAIR
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WALKING DINNER

Terwijl jullie borrelen en bijpraten met  

collega’s en relaties, komen wij 6 keer langs 

met een gerecht. Allemaal verfijnde gangen 

die verrassend worden gepresenteerd.

BBQ

In de zomermaanden steken wij graag de 

houtskoolbarbecue aan. Denk daarbij aan  

bavette in z’n geheel rosé gebraden en  

Noorse zalmzijdes met citroen en dille- 

mosterd.

Voor gasten met een allergie verzorgen wij 

graag een aangepast menu.
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VERGADERARRANGEMENT MET ZAALKEUZE

Om zoveel mogelijk aan jullie wensen te voldoen, bieden wij de mogelijkheid om een zaal te reserveren 

die het beste bij de bijeenkomst past. Daarnaast boek je een vergaderarrangement met koffie, thee en 

lunch. Je kunt dit arrangement uitbreiden met extra’s zoals een zoete lekkernij, snack, mineraalwater en 

frisdranken. Wij hebben deze opties ingedeeld in onderstaande schema’s in de variaties: “Goed, Uitge-

breid en Optimaal”. 

In de vergaderzalen op de 1e en 2e etage zijn onderstaande audiovisuele hulpmiddelen aanwezig en 

is inbegrepen in de zaalhuur. Heb je andere audiovisuele hulpmiddelen nodig? Graag vernemen wij de 

wensen bij het maken van de reservering.

In de zaal aanwezig:

• HD-LCD scherm (Parkzaal beamer met scherm i.p.v. HD-LCD scherm)

• Flip over met stiften

• Blocnotes

• Draadloos internet

VERGADERARRANGEMENTEN

Landhuis  Goed Uitgebreid Optimaal 

Hele dag vergaderen  e 54,75 p.p. e 64,75 p.p. e 74,75 p.p.

(09.00 -18.00 uur)

Onbeperkt koffie en thee  .  . .

’s Ochtends een zoete lekkernij    .  .

Lunchbuffet  .  .  .

’s Middags een warme snack   .  .

Onbeperkt mineraalwater en frisdrank      .

 

Halve dag vergaderen - 4 uur e 44,75 p.p.  e 49,75 p.p. e 54,75 p.p.

(tussen 09.00 -18.00 uur)

Onbeperkt koffie en thee  .  .  .

Lunchbuffet  .  .  .

Zoete lekkernij of een warme snack     .  .

Onbeperkt mineraalwater en frisdrank      .
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* Maximale capaciteit is afhankelijk van de opstelling

VERGADERCAPACITEIT

Parkzaal e  575,- 55  (5x11) 24 pers.  28 pers.  24 pers.  30 pers.   49 pers.

Fonteinzaal e	 375,- 25  (5x5)   10 pers.    8 pers.  12 pers.

Jonkheer Geverszaal  e  425,- 30  (5x6)  13 pers.   12 pers. 20 pers.

Floris vd Wervezaal e  225,- 20  (4x5)      6 pers.    

Laboucherezaal e  475,- 55  (5x11) 17 pers.  20 pers.  16 pers.    

Baron v Pallardzaal e  425,- 40  (5x8) 15 pers.  14 pers.  14 pers.     

Ruychrockzaal e  325,- 25  (5x5)    10 pers. 

Orangerie e  750,- 55 (10x5,5)   10 pers.

     

Zaalnaam Zaalhuur   Afmeting  U-vorm  Carre  Blok  Kring  Theater

V  (excl. BTW)  m2

EXTRA ZALEN

Break-out room    E 375,00  

Orangerie  Goed Uitgebreid Optimaal 

Hele dag vergaderen  e 54,75 p.p. e 64,75 p.p. e 74,75 p.p.

(09.00 -18.00 uur)

Onbeperkt koffie en thee  .  .  .

’s Ochtends een zoete lekkernij    .  .

Lunchbuffet in het landhuis            .   

Liever een goed gevulde 

lunchkrat in de Orangerie?    e		64,75 p.p. e 74,75 p.p. e 84,75 p.p.     

s’Middags een warme snack   .  .

Onbeperkt mineraalwater en frisdrank      .

  

Halve dag vergaderen - 4 uur e 44,75 p.p.  e 49,75 p.p. e 54,75 p.p.

(tussen 09.00 -18.00 uur)

Onbeperkt koffie en thee  .  .  .

Lunchbuffet in het landhuis     .   

Liever een goed gevulde 

lunchkrat in de Orangerie?    e		54,75 p.p. e 59,75 p.p. e 69,75 p.p.  

Zoete lekkernij of een warme snack     .  .

Onbeperkt mineraalwater en frisdrank      .
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BORREL

Borrelarrangement na vergadering, 1 uur inclusief hartige korstdeegstengels met pistache, 

zeezout en kaas en vers gebrande notenmix, gemarineerde olijven en    

3 warme hapjes p.p., waaronder vegetarische miniloempia, bitterballen.    E 19,75 p.p.

 

Borrelplank: plank gevuld met o.a. gedroogde Italiaanse worstsoorten,  

Old Rotterdam kaas, olijven en cornichons.   E	 6,75 p.p.

LUNCH EN DINER

Lunchbuffet   E	 27,75 p.p.

Lunch Orangerie   E	 37,75 p.p.

Handdessert   E	 9,75 p.p.

Dagelijks wisselend 3-gangen diner   E	 52,50 p.p.

AANVULLENDE PRIJZEN VERGADEREN

BTW
Prijzen van onze zalen en audiovisuele hulpmiddelen zijn excl. BTW, de overige prijzen zijn incl. BTW.

Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij je graag uit om geheel vrijblijvend een bezoek te brengen aan Landgoed 
Te Werve. Bel voor een afspraak: 070 - 39 09 711.
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BIJEENKOMSTEN EN EVENTS

Naast vergaderingen verzorgen wij ook feesten en evenementen op maat. Bijvoorbeeld: congressen, 

jubilarissen diners, afscheidsrecepties, productpresentaties en personeelsfeesten. Wij inventariseren jullie 

wensen, doelstelling en denken graag met jullie mee over het concept.  

Tevens hebben wij een aantrekkelijk all-in diner- en feestarrangement voor je samengesteld. Voor meer 

informatie verwijzen wij graag naar onze website.

Hieronder tref je een beknopt overzicht om je een idee te geven van ons aanbod.

CAPACITEIT ZALEN

Tuinzaal e  575,- 60 (5x12) 120 pers.  100 pers.  63 pers.  

Bar e  300,-  - 35 pers.  35 pers.      

Vijverzaal e  300,- 35  (5x7)  50 pers.  50 pers. 36 pers. 

Schouwzaal e  200,- 30  (5x5) 45 pers. 45 pers. 27 pers.   

Serre e  200,- 20  (4x5)    12 pers.

Zaalnaam Prijs per dag  Afmeting  Borrel  Feest  Diner  

V  (excl. BTW)  m2

LUNCH EN DINER IN LANDHUIS

Lunchbuffet    E	 	 27,75 p.p.

Diner  vanaf  E	  52,50 p.p.

BBQ, vanaf 30 personen    E	 	 44,75 p.p.

Walking dinner, 6 gangen    E	 	 67,75 p.p.

Handdesserts    E	 	 		9,75 p.p.

BORREL EN FEEST IN LANDHUIS

Drankarrangement feestavond, 4,5 uur    E	 44,75 p.p.

Sterke dranken feestavond, 4,5 uur    nacalculatie

Borrelbites vanaf  E	 6,75 p.p.

Fingerfood, vanaf 30 personen  vanaf  E	 16,75 p.p.

Late night snack vanaf  E	 4,75 p.p.

Voor mogelijkheden van Te Werve Buiten hebben wij een aparte brochure. www.tewervebuiten.nl

Exclusiviteit begane grond e 2.450,-



Geldig tot en met 31 december 2023.

V A N  V R E D E N B U R C H W E G  1 0 1 

2 2 8 3  T C  R I J S W I J K

T E L E F O O N :  0 7 0 - 3 9  0 9  7 1 1

W W W. T E W E R V E . N L 

I N F O @ T E W E R V E . N L 

O N D E R D E E L  V A N

L E T  O P  V O O R  N AV I G AT I E : 
  

H O E K  V A N  V R E D E N B U R C H W E G  -  B U R G E M E E S T E R  E L S E N L A A N . 
L A N G S  D E  K I N D E R B O E R D E R I J  D E  D O O D L O P E N D E  W E G  I N . 

A A N  H E T  E I N D E  V A N  D E  V A N  V R E D E N B U R C H W E G  L I N K S  D E  B R U G  O V E R .


