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Zakelijke meetings op Huygens’ Hofwijck 

Zoekt u een meeting of vergaderlocatie middenin de Randstad die uitstekend per auto of openbaar vervoer te 
bereiken is? Maar die toch midden in het groen ligt en waar u die dag met uw collega’s of relaties exclusief te 
gast bent? Dan is Huygens’ Hofwijck in Voorburg, de zeventiende-eeuwse buitenplaats van Constantijn en 
Christiaan Huygens,  voor u de ideale locatie.  
 
Op Hofwijck heeft u de keuze uit twee verschillende meeting ruimtes 
De Hofpoortzaal in het entreegebouw. In 2015 werd deze nieuwe vergaderlocatie feestelijk geopend door 
astronaut André Kuipers, ambassadeur van Hofwijck. De met zorg ingerichte locatie is voorzien van veel 
daglicht, een prachtig multimediaal scherm, aansluiting voor eigen laptop, WiFi en uitstekende koffie. De 
Hofpoort biedt plaats aan maximaal 6 gasten in een (vaste) boardroomopstelling. 
 
Hofpoortzaal   : € 285,- huur per dagdeel  : € 450,- huur per 2 dagdelen 
 
De historische Pronkzaal in het hoofdgebouw. U vergadert op de plaats waar Constantijn Huygens dichtte en zijn 
wereldberoemde zoon Christiaan werkte aan zijn vele baanbrekende uitvindingen en ontdekkingen. In de 
historische Pronkzaal in het hoofdgebouw is plaats voor max. 8 gasten. Er is een tv-scherm aanwezig. De 
Pronkzaal is beschikbaar op maandag t/m donderdag en na 17.30 uur. 
 
Pronkzaal   : € 400,- huur per dagdeel   : € 675,- huur per 2 dagdelen  
 
Dagdelen  : Ochtend dagdeel 09.00 – 13.00 uur / Middag dagdeel 13.00 – 17.00 uur /  

  Gehele dag 09.00 – 17.00 uur.  
 

           
Hofpoortzaal                                                                                             Pronkzaal 

 
Restauratieve arrangementen tijdens de meeting 
4-uurs arrangement : Gedurende 1 dagdeel koffie, thee, water, zoete lekkernijen en een uitgebreide  
     broodjeslunch (dagverse soep van het seizoen, rijk belegde broodjes, vers 
      handfruit,  melk & jus d’orange). De lunch serveren wij aansluitend of voorafgaande  
     aan de vergadering. In de koelkast staat een assortiment van frisdranken.  
     € 27,50 per persoon 
 
8-uurs arrangement : Gedurende 2 dagdelen koffie, thee, water, zoete lekkernijen, uitgebreide  
     broodjeslunch (dagverse soep van het seizoen, rijk belegde broodjes, vers  
     handfruit, melk & jus d’orange). In de koelkast staat een assortiment van frisdranken.   
     € 37,50 per persoon 
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Oudhollandse keuken                      Diner in Pronkzaal 
 
Culinaire mogelijkheden 

Aansluitend aan uw meeting nog even napraten onder het genot van een aangeklede borrel of stijlvol diner  
in de Pronkzaal van Hofwijck? Hofwijck biedt het allemaal, want onze vaste huiscateraar  
DISH Catering springt in op uw specifieke wensen.  
 
Diner, zaalhuur, inhuur meubilair, mastiek en personeel wordt verzorgd door onze huiscateraar DISH Catering. 
Voor meer informatie over de culinaire mogelijkheden op Hofwijck kunt u contact opnemen via: 

 
DISH Catering | Patrick Dullaart  
Kantoor: 070 362 62 40 | Mobiel: 06 2854 19 01 | E-mail : patrick@dishcatering.nl | www.dishcatering.nl 

 

Meeting op Huygens’ Hofwijck reserveren? 
Voor reserveringen en meer informatie neemt u contact op via telefoonnummer 070 - 3872311 of via  
e-mailadres info@hofwijck.nl. 
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