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OP ONS LANDGOED!

Welkom

Landgoed Huize Bergen heeft een rijke historie. Het monumentale landhuis is gebouwd in 

1916 en is van 1927 tot 1949 bewoond geweest door de familie van Beuningen. Charlotte 

van  Beuningen had bij verkoop van het landhuis de sterke wens dat het landhuis voor 

een maatschappelijk doel zou dienen. Nu zoveel jaren later zijn wij trots dat we de wens 

van Charlotte in vervulling hebben kunnen laten gaan. Opbrengsten van Landgoed Huize 

Bergen komen nog steeds ten goede aan ideële doelen via de Joannes Bosco Stichting.



Onvergetelijke 
ontmoetingen
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Een effectieve vergadering of succesvolle bijeenkomst begint in een inspirerende 

omgeving met een unieke beleving. Landgoed Huize Bergen ligt aan de rand van Vught 

en op een steenworp afstand van Den Bosch en ligt verscholen in een prachtig park met 

eeuwenoude bomen. Wij zorgen ervoor dat uw vergadering of bijeenkomst onvergetelijk 

wordt.

Lees meer over de 

Joannes Bosco Stichting

http://www.joannesboscostichting.nl/
http://www.joannesboscostichting.nl/
http://www.joannesboscostichting.nl/
http://www.joannesboscostichting.nl/
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10 minuten rijden 

vanaf Den Bosch

Gemakkelijk bereikbaar 

met OV 

(treinstation Vught / bushalte op 

loopafstand)

Gratis parkeren

 op het Landgoed

4 oplaadpalen met 8 

oplaadpunten voor 

elektrische auto aanwezig

Nabij afslag A2

Van alle gemakken 
voorzien

Een vergadering of een bijeenkomst bij 

Landgoed Huize Bergen betekent een 

unieke locatie van alle gemakken 

voorzien. Daarnaast heeft u vanuit 

onze vergaderruimtes in het landhuis  

prachtig uitzicht over het landgoed.

Ervaar de 
huiselijke sfeer 
van vroeger maar 
dan met 
hedendaags 
comfort.



De Slaapkamer van mevrouw en meneer

Stijlkamer in het Landhuis

Lichte ruimte 

Uitzicht over het Landgoed

Erker

LCD scherm
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Vergader
arrange-
menten 
Onze 

vergaderarrangementen 

zijn altijd inclusief:

+ onbeperkt koffie en thee

+ zoete lekkernijen

+ selectie van frisdranken

+ verfrissend fruitwater

+ smoothie

+ digitaal scherm of 

beamer

+ flipover, blocnote en pen

4-uurs (lunch/ diner op aanvraag)

8-uurs 1 x lunch (diner op aanvraag)

12-uurs 1 x lunch | 1 x diner

24-uurs 1 x lunch | 1 x diner | 

1 x overnachting met ontbijt

32-uurs 2 x lunch | 1 x diner | 

1 x overnachting met ontbijt

48-uurs 2 x lunch | 2 x diner | 

2 x overnachting met ontbijt

Offerte aanvragen

mailto:reserveringen@huizebergen.nl
https://www.huizebergen.nl/nl/offerte-aanvraag/


Geniet van verse 
koffie of thee in 
de Spreekkamer
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Zaalcapaciteit

U-vorm Theater Cabaret Carré Kring

Het Landhuis
Stijlkamers

M2 L B H

22-58 11 7 3.3

Het Koetshuis

10-20 12-14 12-24 11-20 12-14

Koetszaal 95 14 6.4 3.8 29 60 35 30 30

Zalen combinatie 155 14 10 3.1 29 90 3070 30

Tuigkamer 19 5.5 3.5 3.1 6 - - - -

De Bloembinderij

Tuinkamer

Koolmeesje

De Boomgaard
Fentener v. Vlissingen

Van Beuningen /

Roosenburg

De Pauw
De Pauw

74 12.3 5.9 2.9 17 18 20 24 24

13 4.5 3.0 2.9 4 - - - -

Het Landhuis

Het Koetshuis

De Bloembinderij

De Boomgaard

P1

P2

Offerte aanvragen

70 8.0 8.7 2.4 21 35 36 21 22

40 7.8 5.1 2.9 14 20 20 15 16

200 14.5 14.5 5.3 160 7036 36 40
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Andere opstelling gewenst? Wij denken graag 

met u mee

mailto:reserveringen@huizebergen.nl
https://www.huizebergen.nl/nl/offerte-aanvraag/


Stijlkamer in het Landhuis
De Zitkamer

Openslaande  deuren & balkon

Lichte ruimte 

Uitzicht over het Landgoed

LCD scherm
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Stijlkamer in het Landhuis
De Rode Logeerkamer

Openslaande deuren & balkon

Uitzicht over het Landgoed

Lichte ruimte 

LCD scherm
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Stijlkamer in het Landhuis
De Pianokamer

Lichte ruimte

LCD scherm

Piano
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Vergaderen in het Koetshuis

Het Koetshuis beschikt over 

meerdere vergaderruimtes die

uitgebreid kunnen worden naar 

één grote vergaderruimte voor 

155 personen.
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Vergaderen in de Pauw

De Pauw is het grootste 

bijgebouw op ons 

landgoed. De Pauw 

bestaat uit een 

vergaderruimte voor max 

160 personen. Een foyer 

met koffieruimte en een 

terras. De zaal beschikt 

over airco.13
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Ervaar het 
binnen & buiten 

In het Landhuis en op het Landgoed zijn er 

verschillende break-out ruimtes beschikbaar voor 

een break-out sessie. O.a. het hoekje bij de haard, 

de gezellige banken op de eerste etage of de 

comfortabele stoelen op het landgoed met uitzicht 

op de vijver. Daarnaast leent het Landgoed zich 

uitermate voor een heerlijke wandeling.

Break-out ruimtes

Teambuilding
Het landgoed van 7,5 hectare is perfect voor een 

ontspannen of actieve workshop. Leer collega's 

kennen door middel van een 

teambuildingsactiviteit bijvoorbeeld schapen 

drijven of boogschieten. De workshops zijn leuk en 

leerzaam! 

Bekijk onze workshops

mailto:reserveringen@huizebergen.nl
https://www.huizebergen.nl/nl/teambuilding/


Een culinaire 
belevenis

Van die 
vergadering of 
bijeenkomst 
krijgt u trek!
Wanneer u een bijeenkomst 

boekt inclusief lunch, dan 

serveren wij een uitgebreid, 

luxe en gevarieerd buffet

bestaande uit o.a.: soep, 

salades,  brood, beleg en 

diversen dranken. Wenst u 

liever belegde broodjes op zaal 

of een meer-gangen lunch in 

ons restaurant? Wij kijken graag 

met u mee naar een passend 

aanbod.

Het diner bestaat uit een 3 of 

indien gewenst 4 of 5 gangen 

menu van de chef op basis van 

streek- en seizoensproducten.

Menukaarten
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mailto:reserveringen@huizebergen.nl
https://huizebergen.nl/restaurant


416

Afsluitende borrel
in de Salon

Offerte aanvragen

De bijeenkomst was een succes! Nu tijd voor een verkoelend drankje! Wij hebben diverse 

mogelijkheden voor een hapje en een drankje. De salon is een gezellige ruimte en met mooi weer kunt 

u gebruik maken van het bordes. Bent u met een grotere groep dan is het Koetshuis een geschikte 

ruimte. Ook voor een bedrijfs/personeelsfeest hebben wij verschillende mogelijkheden. Wij maken 

graag een passend voorstel voor u.

mailto:reserveringen@huizebergen.nl
https://www.huizebergen.nl/nl/offerte-aanvraag/


Of liever 
proosten op 
het bordes?
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Overnachten

Beleef een complete ervaring 

door na uw bijeenkomst bij ons 

te overnachten. Wij bieden 

diverse arrangementen aan 

inclusief overnachting. Een 

bijeenkomst kan erg intensief 

zijn, hoe fijn is het dat je na een 

gezellige borrel lekker je bed in 

kan rollen?

Met in totaal 90 kamers in 

verschillende gastenverblijven is 

Landgoed Huize Bergen de 

ideale locatie voor 

meerdaagse bijeenkomsten.

Start uitgerust de dag met een 

luxe, uitgebreid ontbijt.

Hotelkamers

Een complete 
ervaring.
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mailto:reserveringen@huizebergen.nl
https://huizebergen.nl/overnachten-genieten


Review van onze gasten
 

“Landgoed Huize Bergen is een inspirerende 
locatie. Wij komen hier graag onze trainingen 
geven. Alles is goed verzorgd, de ruimtes zijn 

bijzonder mooi en het eten is heerlijk”
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