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Welkom bij Vaeshartelt! Een toegankelijke, groene ontmoetingsplek op steenworp afstand van Maastricht. Laat de mix van historie en 
modern je verrassen en geniet van de diversiteit van het aanbod. We delen graag met iedereen onze ruimte om te ontmoeten, eten, 
slapen, vergaderen en nog veel meer. 

We stellen je in deze banquetingmap graag voor aan onze unieke (vergader)locatie met oneindig veel mogelijkheden. Of het nu gaat 
om een ontspannende heisessie, groot congres of meerdaags evenement: jouw wensen staan voorop. Binnen of buiten. Met of zonder 
overnachting. Veel of maar een paar mensen. Wij denken met je mee en steken de handen uit de mouwen. 

FACTS & FIGURES: 

• 21 vergader- en feestzalen 
• 84 hotelkamers
• 4 horecagelegenheden onder één dak 
• 23 hectare buitenruimte met eventlocaties
• State-of-the-art audiovisueel materiaal
• Uitgebreide culinaire mogelijkheden 
• Ruim voldoende gratis parkeerplaatsen
• Goed bereikbaar vanaf A2 en Station Maastricht Noord

INTRODUCTIE
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1 DAGDEEL

• Onbeperkt koffie, thee, water, fris,   
  sapjes, koekjes van Patisserie Royal
  en Limburgse appels uit onze coffee   
  corners.
• Papier en potloden in de zaal 
• Pepermunt in de zaal 
• Smart TV
• Flipover

Prijs 
!18,50 per persoon,
exclusief zaalhuur 

2 DAGDELEN OCHTEND/MIDDAG

• Onbeperkt koffie, thee, water, fris,   
  sapjes, koekjes van Patisserie Royal
  en Limburgse appels uit onze coffee   
  corners.
• Papier en potloden in de zaal
• Pepermunt in de zaal
• Smart TV
• Flipover
• Om 12.30u uitgebreid lunchbuffet in  
  The Ballroom met diverse koude en  
  warme gerechten en inclusief koffie/  
  thee/water/jus d’orange/melk

Prijs 
!39,50 per persoon,
exclusief zaalhuur
.

VERGADER
ARRANGEMENTEN

2 UUR

• Onbeperkt koffie, thee, water, fris,   
  sapjes, koekjes van Patisserie Royal
  en Limburgse appels uit onze coffee   
  corners.
• Papier en potloden in de zaal 
• Pepermunt in de zaal 
• Smart TV
• Flipover

Prijs 
!11,00 per persoon,
exclusief zaalhuur 
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De tarieven zijn afhankelijk van de gewenste 
opstelling. De afdeling Banquet-Sales 
wijst vergaderruimtes afhankelijk van 
beschikbaarheid en het aantal deelnemers 
toe. Al onze vergaderruimtes hebben een eigen 
standaardopstelling. Mocht een andere opstelling 
gewenst zijn is dit mogelijk in overleg en tegen 

een eventuele toeslag. Vergaderarrangementen 
kunnen gepersonaliseerd en uitgebreid 
worden naar wens. Bekijk ook onze Food & 
Drinks banquetingmap om het complete 
arrangementenaanbod te bekijken.
De zaaltypes zijn afhankelijk van het aantal 
personen en de opstelling.

1 Dagdeel Extra Smart TV

Draadloze microfoon 

Draadloze dasspeld/headset microfoon

Mobiele geluidsinstallatie

Podiumblok 1 x 2 meter

Katheder

Extra Flipover

Technische ondersteuning  
(op reservering mogelijk) 

!99,-

!79,-

!79,-

!79,-

!32,50

!17,50

!22,50

!55,00
per uur

!75,- !100,- !200,- !450,-

ZAALTYPE 1
Cap. ca. 1-10 pers.

SCHOOLOPSTELLING CABARET

U-VORM CARRÉ

THEATER

AV APPARATUUR PRIJSZAALTYPE 2 
Cap ca 11-35 pers

ZAALTYPE 3
Cap ca 35-50 pers

ZAALTYPE 4
Cap ca 35-180 pers

2 Dagdelen !100,- !150,- !300,- !700,-

3 Dagdelen !125,- !175,- !325,- !750,-

ZAALHUUR TARIEVEN
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Iets anders in gedachte?
E.: sales@vaeshartelt.nl



OUTLETS U VORM THEATERSTA ZIT STA TAFEL
Meeting room 1

Meeting room 2

Meeting room 3

Meeting room 4

Meeting room 5

Meeting room 6

Meeting room 7

Meeting room 8

Meeting room 9

Meeting room 10

Meeting room 10 & 11
Meeting room 10, 11, 12

Meeting room 11

Meeting room 12

Meeting room 13

Meeting room 14

Meeting room 15

35 40

30 35

30 35

21

18

18

28

43

40

45

56

14 36

24 72

36 108

14 36

14 36

15 54

11 40

ZAALOPSTELLING 
& AANTALLEN
De tabel hiernaast toont de 
meestvoorkomende opstellingen in onze
leisure zalen met de daarbij behorende
aantallen. 

Zit jouw gewenste opstelling er niet tussen? 
Of heb je andere vragen over de opstellingen?
Neem dan contact op met onze Salesafdeling om
andere mogelijkheden te bespreken. 

BLOK

18

18

18

24

5

9

9

5

10

40

60

12

10

15

12

10

10
Voor andere mogelijke opstellingen neem contact op met de Sales afdeling van Vaeshartelt.

SCHOOL

11

11

10

15

15

30

45

15

30

15

30

CABA

24

24

23

30

15

30

45

15

30

15

30



SNACK
à ! 5,00 p.p.

Keuze uit:

• Huisgemaakte brownie

• Minicroissant met roomboter en jam

• Stuk vlaai van Patisserie Lemmens

• Petit crolines (bladerdeeghapje) (3 stuks)

• Wrap gevuld met kipfilet, guacamole, tomaatjes 

  en rucola

UPGRADE VERGADERARRANGEMENT

• Mini-hamburgers

• Groentensnack met hummus

• Mini caprese op een stokje

• Luxe belegde broodjes

• Seizoenssoep

6

POWERONTBIJT
à ! 12,50 p.p. 

Keuze uit:

• Smoothie bowl met kokossnippers, 

  granola en mango

• Croissant met confituur

• Koffie of thee



Vaeshartelt heeft, naast de zalen en locaties 
binnen, ook een heleboel unieke buitenlocaties 
die gehuurd kunnen worden voor vergaderingen, 
feesten en partijen. Ben je op zoek naar iets 
speciaals? Kies dan voor de bijzondere locaties, 
waaronder: 

• Vlindertuin
• Wijngaard
• Evenemententerrein
• Theehuisje
• Outsider
• Sterrenbos

Laat ons weten wat je zoekt en wij denken 
graag met je mee!

BIJZONDERE LOCATIES
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CONTACT 
INFORMATIE
Wij helpen je graag met het plannen en organiseren van een 
geslaagd zakelijk evenement. Kom gerust een keer langs 
om de mogelijkheden te bespreken of neem contact op met 
ons Sales-team voor meer informatie of boekingen. 

Bekijk ook onze Banquetingmap Food & Drinks voor meer 
invullingen die wij aanbieden, o.a. geïnspireerd door onze 
gloednieuwe horecagelegenheden. Deze map is te vinden 
op onze website of kan opgevraagd worden bij de afdeling 
Banquet-Sales.

Contactinformatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht

Banqueting Vergaderen, Oktober 2022
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             Merel
E.: sales@vaeshartelt.nl
T.: 043 369 0206

           Amber
E.: sales@vaeshartelt.nl
T.: 043 369 0206



The Bee Pavilion

The VillaThe Entrance

The Outsider

The Park
The Patio

The Parking

The Terrace

Evenemententerrein*

The Courtyard
The Hangout*

The Vineyard

*Op dit moment heet het terrein met pipowagens in het park The Hangout. *Op dit moment heet het terrein met pipowagens in het park The Hangout. *Op dit moment heet het terrein met pipowagens in het park The Hangout. *Op dit moment heet het terrein met pipowagens in het park The Hangout. *Op dit moment heet het terrein met pipowagens in het park The Hangout. 
Het is de bedoeling dat dit in de toekomst verschuift naar het huidige Het is de bedoeling dat dit in de toekomst verschuift naar het huidige Het is de bedoeling dat dit in de toekomst verschuift naar het huidige Het is de bedoeling dat dit in de toekomst verschuift naar het huidige Het is de bedoeling dat dit in de toekomst verschuift naar het huidige 
evenemententerrein. Op dat moment wordt het evenemententerrein The Hangout.evenemententerrein. Op dat moment wordt het evenemententerrein The Hangout.evenemententerrein. Op dat moment wordt het evenemententerrein The Hangout.evenemententerrein. Op dat moment wordt het evenemententerrein The Hangout.

OUTSIDE
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