
Landal Waterparc Veluwemeer

De mogelijkheden
Het park beschikt over 200 villa’s en 100 appartementen, Panoramarestaurant met zicht op de jachthaven en verschillende 
vergadermogelijkheden. Het is uitermate geschikt voor het organiseren van:
•  Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (van 2 tot 1.500 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

Landal Waterparc Veluwemeer ligt direct aan het Veluwemeer, op zo’n 7 km van 
Harderwijk. De prachtige appartementen aan de jachthaven en sfeervolle villa’s bieden 
een zeer comfortabel verblijf. De watersportmogelijkheden van het Veluwemeer geven 
een unieke onderbreking van uw vergadering. 

http://www.landalbusinessline.nl/nl-nl/events/park


De faciliteiten
Landal Waterparc Veluwemeer beschikt over de volgende faciliteiten:
•  Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
•   Diverse overnachtingsmogelijkheden in 200 villa’s en 100 appartementen tot maximaal 1.500 personen.  

Van een basisovernachting tot een aangekleed verblijf in een luxe bungalow met sauna en solarium, inclusief ontbijt

•  Unieke overnachtingsmogelijkheid in het Lakeview Penthouse (6 pers.)
•  Diverse vergaderzalen van 2 tot 22 personen
•  Panoramarestaurant met terras en snackbar, Grand-Café BooFoor met terras aan de jachthaven en supermarkt
•  Gratis draadloos internet in alle accommodaties
•  Gratis parkeergelegenheid

•  Sportieve programma’s op en rond het park georganiseerd door eigen professioneel Fun & Entertainment team 
(eventueel in samenwerking met externe partijen)

•  Twee all-wheather-tennisbanen en een jachthaven
•  De Randmeren Zeilschool & Bootverhuur
•  Waterskischool (naast het park), banaanvaren, zeillessen en waterskiën
•  36-holes golfbaan en schietbaan Dorhout Mees (in de buurt van het park), ook diverse andere activiteiten mogelijk

Adres
Landal Waterparc Veluwemeer
Leuvenumse beek 1 
8256 TB Biddinghuizen

Interesse? 
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:

Landal Business Line
Postbus 175
2260 AD Leidschendam
T: +31 (0) 88 205 98 88
F: +31 (0) 88 205 98 89
E: businessline@landal.nl
www.landalbusinessline.nl
Volg ons op @Landalzakelijk

Buitengewoon zakendoen

Landal 
Waterparc 
Veluwemeer

De zaalindeling
Zaal m2 Carré Boardroom U-vorm Klas/

School
Cabaret Theater Feest

10-persoons 

vergadervilla (max 18)
143-200 m2 - 10 - - - - -

12-persoons 

vergadervilla (max 7)
152 m2 - 12 - - - - -

16-persoons 

vergadervilla (max 7)
212 m2 - 16 - - - - -

22-persoons 

vergadervilla (max 4)
340 m2 - 22 - - - - -
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Landal Waterparc Veluwemeer is Green Key gecertificeerd. 

http://www.landalbusinessline.nl/

