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Kleinere zalen

Bestuurskamer 10 pers. - - 4x3x2,5m- 12m² beamer ja 230V luchtbeh. ja -

Henschoterzaal 12 pers. - 20 pers. 7x6x2,5m- 68m² beamer ja tot 21 kVA luchtbeh. ja -

Treekerzaal 20 pers. 32 pers. 50 pers. 7x9x2,5m- 71m² flatscreen ja tot 21 kVA airco ja -

Poortzaal 28 pers. 36 pers. 70 pers. 8x9x2,5m- 85m² flatscreen ja tot 21 kVA airco ja -

Middelgrote zalen

Campzaal 1 32 pers. 40 pers. 70 pers. 10x6x4m- 104m² beamer, geluid ja 230V luchtbeh. ja ja (4x9m)

Campzaal 2 40 pers. 50 pers. 90 pers. 10x10x4m- 114m² beamer, geluid ja tot 21 kVA luchtbeh. ja -

Campzaal 48 pers. 90 pers. 200 pers. 16x10x4m- 214m² beamer, geluid ja tot 21 kVA luchtbeh. ja ja (4x9m)

Grote zalen / (sport-)hallen

Valleihal 1.000 pers. theater, 300 pers. examens 44x24x7m- 1200m² optioneel ja tot 63 kVA - ja optioneel

Grifthal 1.000 pers. theater, 300 pers. examens 44x22x7m- 1200m² optioneel ja tot 63 kVA - ja optioneel

SINDS 1989

Eten – Drinken – Vergaderen – Sporten

Vragen?

Sportcafé, zalen- en 
sportcentrum De Camp

Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

Telefoon: 033-2864748
E-mail: info@decamp.nl

Sportcafé, zalen- en sportcentrum de Camp heeft meerdere zalen en hallen. Onderstaand overzicht helpt je 
bij de keuze voor de juiste zaal of hal. In combinatie met onze arrangementen kunnen wij een volledig 
pakket bieden. Ook maatwerk is mogelijk, neem bij vragen dus vooral contact met ons op.

ArrangementenKleinere zalen
Koffie- en thee arrangement Onbeperkt koffie, thee, tafelwater en koekjes. Gebruik van beamer of flatscreen, wifi en flipover. Incl. post-its en stiften.

De Camp arrangement + volledig verzorgd lunchbuffet: soep, verschillende soorten brood, kaas en vleeswaren, warme snack, zoetwaren en melk.

De Camp Plus arrangement + een ronde frisdranken in de loop van de middag. Uitgebreid diner aan het einde van de bijeenkomst.

De Camp Compleet arrangement + drankje met bittergarnituur aan het einde van de bijeenkomst.

De Camp Overnight arrangement + hotelovernachting, inclusief ontbijt bij Schimmel 1885 in Woudenberg. Inclusief mogelijkheid tot haal- en brengservice.


