
Welkom bij de vergaderlocaties van Anna Haen

Een nieuwe plek biedt nieuwe inzichten. Wij snappen dat een vergadering, hei- of brainstromsessie of training productief moet zijn. Daarom 
zorgen wij dat aan alles is gedacht. Van goede koffie & thee, huisgemaakt lekkers en vers fruit tijdens de dag, tot een gezonde, (bijna) 

vegetarische lunch en eventueel een afsluitende borrel, diner of kookworkshop. 
We werken samen met verschillende bijzondere vergaderlocaties in Abcoude, Ouderkerk aan de Amstel, Nigtevecht en Amsterdam. Elke

locatie heeft een unieke uitstraling en is van alle gemakken voorzien. Van klein tot groot, van ruimtelijk tot intiem. Voor ieder wat wils is er wel 
een geschikte locatie. Sinds jaren is Anna Haen de organisatie voor een landelijk gelegen vergaderlocatie tussen Amsterdam en Utrecht. 

Even out of office? Ga met je team of relaties lekker naar buiten en kom naar één van de vergaderlocaties van Anna Haen. 

Teambuilding activiteiten lenen zich ook goed voor onze plekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop schapen drijven of kanoën of 
schermen? Of een wandeling met een inspirerende Polderwachter (met een snelcursus polsstok-springen)? We helpen je graag om de juiste 

locatie te vinden, daarna doen wij de rest.

Neem contact op met Sylvia, Martijn of Jolijn via info@annahaen.nl of 0294 – 288108 voor meer informatie. 

mailto:info@annahaen.nl


De locatie beschikt op de 1e

verdieping over een grote 
en kleine vergaderruimte, 
een sfeervolle 
ontvangstruimte (waar ook 
geluncht wordt) en een 
fijne zithoek met 
houtkachel. Op het eigen 
terrein is veel 
parkeergelegenheid. 

De ruimte, rust en 
prachtige omgeving maken 
deze vergaderlocatie echt 
uniek. Verder zijn bij 
BuitenGein diverse binnen-
en buiten activiteiten 
mogelijk. 

Daarnaast liggen het station 
en Hotel Abcoude op 
loopafstand van Klein 
Binnenrust, waardoor 
meerdaagse bijeenkomsten 
ook mogelijk zijn. De locatie 
is van alle gemakken 
voorzien en gratis 
parkeergelegenheid in de 
buurt. 

Tarieven: per dag/dagdeel
tot 15 pers:    € 395 / € 595
16 - 30 pers:  € 495 / € 695
> 30 pers:       € 595 / € 795

Vergaderarrangement p.p € 15,-
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50 

Overige catering op aanvraag 

Deze locatie beschikt over 
3 ruimtes die gebruikt 
kunnen worden: de 
vergaderkamer, de 
tuinkamer en de 
bovenruimte: ideaal voor 
sessies tot 24 personen 
en groepen die 
subruimtes nodig hebben. 

Capaciteit: 
Vergaderen: tot 24 pers
Theater: tot 32 pers 

In het sfeervolle Proeflokaal 
beneden wordt u gastvrij 
ontvangen en wordt de 
lunch uitgeserveerd aan 
tafel. Na 17:00 bent u privé 
te gast voor een borrel, 
diner of kookworkshop. 
Het terras en de tuin zijn 
ideaal voor een passende 
buitenactiviteit of voor een 
frisse neus tussendoor.   

Tarieven: per dagdeel/dag
tot 15 pers: € 395 / € 595
16 - 30 pers: € 495 / € 695
> 30 pers: € 595 / € 795

Vergaderarrangement p.p € 15,-
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50 

Overige catering op aanvraag 

Vergaderlocatie Anna Haen Vergaderlocatie Klein Binnenrust Vergaderlocatie BuitenGein
Gein Zuid 23a - 1391 JE - Abcoude Hoogstraat 23a - 1391 JE - Abcoude

Veel mogelijkheden 
door meerdere ruimtes
Kom vergaderen, trainen, 
brainstormen of een sessie 
doen in deze rustige, privé 
locatie: Klein Binnenrust in 
Abcoude. Deze locatie ligt 
dichtbij de snelwegen en  
centraal tussen Amsterdam 
en Utrecht in. 

Vergaderen met uitzicht 
over de weilanden
Locatie BuitenGein is een 
fijne vergaderlocatie net 
buiten Abcoude aan het 
riviertje het Gein. Vlakbij 
Amsterdam, en toch heel 
landelijk met veel ruimte en 
uitzicht over de weilanden. 
Alle faciliteiten voor een 
vergadering, workshop, 
brainstormsessie of 
teambuildingactiviteit zijn 
aanwezig. 

Een productieve dag 
midden in het groen
De locatie ligt net buiten 
Abcoude en midden in het 
groen. Centraal gelegen 
tussen Amsterdam en 
Utrecht en gratis parkeren 
op het terrein. 
De ruime en lichte 
vergaderruimte op de 1e 
verdieping is van alle 
gemakken voorzien 
(beamer/scherm, audio, 
flip-overs en wifi) en is 
geschikt voor kleine en 
grote groepen. 

Capaciteit: 
Vergaderen: tot 35 pers 
Theater: tot 60 pers 

Diner boven: tot 100 pers 
Diner in het Proeflokaal: tot 
40 pers

Gein Zuid 16 - 1391 GT - Abcoude

Capaciteit: 
Grote vergaderruimte:
Vergaderen: tot 25 pers
Theater: tot 50 pers
Kleine ruimte: tot 12 pers

Tarieven: per dagdeel/dag:
tot 15 pers:    €275 / € 500
tot 30 pers:    €300 / € 575
> 30 pers :     €350 / € 675
> 30 pers:      €595 / € 795
Zaalhuur kleine ruimte
tot 12 pers: €225 / € 400

Vergaderarrangement p.p € 15,-
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50

Overige catering op aanvraag 



Gelegen naast het riviertje 
het Gein is Anna’s Voorhuis 
een perfecte locatie voor 
coaching sessies, 
brainstorm of vergaderen 
tot 10 personen. 
Veel privacy en met Anna 
Haen direct naast gelegen 
op het erf van alle catering 
gemakken voorzien zoals 
ontbijt, lunch, borrel of 
diner. Overnachten kan 
hier ook, je huurt hierbij de 
woning in zijn geheel af, 
onder “self service”.

Freeland Farm geeft je de 
mogelijkheid om in alle 
rust te vergaderen of 
trainingen te geven.
Een vergaderlocatie in 
een 350 jaar oude 
boerderij, luxe verbouwd.
Deze plek ademt een fijne 
energie, ruimte die 
verbonden is met de 
natuur. Prachtig wijds 
uitzicht over de velden tot 
aan het Amsterdam 
Rijnkanaal en bij mooi 
weer dus heerlijk buiten 
lunchen óf samen werken. 

Vergaderlocatie Het Coachlokaal Vergaderlocatie Freeland Vergaderlocatie Anna’s Voorhuis
Stationsstraat 28 - 1391 GP - Abcoude Vreelandseweg 36 - 1393 PG - Nigtevecht

Landelijk vergaderen 
in een luxe setting
Een vergadering, training of 
een heisessie; dat kan in 
deze luxe, rustige, privé 
locatie: Freeland Farm in 
Nigtevecht. Deze locatie ligt 
centraal tussen Amsterdam 
en Utrecht in. 

Je kunt deze prachtige 
plek huren voor allerlei 
activiteiten, waaronder 
workshops, vergaderingen, 
trainingen, schapen drijven, 
yoga en zelfs om te trouwen. 
En er is gratis parkeren. 

Capaciteit:         
Vergaderen: tot 25 pers

Tarieven:
€ 650,- per dag
€ 395,- per dagdeel 
Vergaderarrangement p.p. € 15,-
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50 

Overige catering op aanvraag 

Een privé locatie met een 
huiskamer gevoel 
De locatie ligt net buiten 
Abcoude en midden in het 
groen. De ruime en sfeervolle 
vergaderruimte is van alle 
gemakken voorzien en is 
geschikt voor groepen tot 
ongeveer 12 personen, 
afhankelijk van de activiteiten 
van de gebruiker.

Gratis parkeergelegenheid en 
op loopafstand van het station 
van Abcoude. 
Er zijn voldoende hotels op 
loopafstand voor 
meerdaagse sessies.

Capaciteit: 
Vergaderen: tot 12 personen 

Tarieven:
€ 650,- per dag
€ 395,- per dagdeel 
Vergaderarrangement p.p. € 15,-
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50 

Overige catering op aanvraag  

Gein Zuid 23 - 1391 JE - Abcoude

Bij het Coachlokaal ben 
je privé en kun je 
ongestoord vergaderen 
of trainen. Standaard is 
er een opstelling met een 
kring van stoelen maar 
vergaderen kan ook aan 
de keukentafel. De 
locatie is zelfvoorzienend 
en alles staat bij 
ontvangst gereed. De 
lunch wordt geleverd 
door de chefs van 
buitenlocatie Anna Haen 
en met elkaar kun je de 
tafel dekken en samen 
lunchen. 

Capaciteit:         
Vergaderen: tot 10 pers
Incl. Gratis parkeren

Tarieven:
€ 550,- per dag
€ 275,- per dagdeel 

Vergaderarrangement p.p. € 15,-
Uitgebreide lunch p.p. € 19,50 

Overige catering op aanvraag 

Vergaderen in een 
monumentale boerderij
Anna’s Voorhuis is het 
voorste deel van boerderij 
Anna’s Hoeve, geheel in stijl 
volledig gerestaureerd naar 
hedendaagse luxe. Je eigen 
privé locatie met 3 prachtige 
ruimtes.
Een unieke plek, zo dichtbij 
Amsterdam, en  tegelijkertijd 
volop in de natuur waar de 
seizoenen nog echt zichtbaar 
zijn. 



Balkonkamer
Voel je tHUIS in deze statige 
directeurskamer, met 
openslaande deuren naar het 
balkon. Van hieruit heeft u een 
weids uitzicht over de Amstel. 
Voor vergaderingen is deze 
ruimte geschikt voor groepen 
van 16 tot 22 personen. 

Zijkamer
Een fijne vergaderkamer met 
grote ramen uitkijkend over de 
tuin en de Amstel, geschikt 
voor 6 personen.

Vergaderlocatie Mondriaan Molen Vergaderlocatie tHuis aan de Amstel Vergaderlocatie Vita Nova
Gein Zuid  - 1391 JE - Abcoude Korte Oudekerkerdijk 45 – 1096 AC –Amsterdam 

Capaciteit:         
Vergaderen: 2 tot 22 pers
Betaald parkeren

Tarieven: 
Balkonkamer - dagdeel/dag
€325 / € 595

Zijkamer - dagdeel/dag 
€195 / € 325
incl. kannen koffie en thee

Zoet & fruit € 4,75 pp
Boterhammenlunch € 19,50 

Overige catering op 
aanvraag  

Je kunt hier heerlijk 
ongestoord vergaderen 
met openslaande deuren 
naar de tuin en uitzicht over 
de weilanden. 
Huisgemaakte lunch of 
borrelplank catering door 
de gastvrouw des huizes. 
Zeer centraal gelegen, 
eenvoudig bereikbaar en 
veilig gratis parkeren op het 
erf van Vita Nova. En er is 
een laadpaal aanwezig. 
Boottocht mogelijk op 
aanvraag.

Unieke vergaderlocatie aan 
’t idyllische riviertje het gein
Een bijeenkomst in deze 
volledig gerenoveerde molen 
heeft alles wat je kunt wensen: 
rust, cultuur, romantiek, ruimte, 
stilte en vrije uitzichten midden 
op het platteland. En 
Amsterdam en Utrecht zijn 
vlakbij. 

Ronde Hoep West 32 - Ouderkerk aan de Amstel 

De Mondriaan Molen is het 
décor geweest van vele 
schilders, waaronder 
Mondriaan en Roelofs. Sinds 
1874 maalt de molen het 
water uit de polder, en op 
verzoek is het mogelijk om 
de molen te laten draaien.

De molen is ingericht met 
moderne voorzieningen, 
maar de sfeer is authentiek, 
stoer en sterk. Daarnaast is 
er gratis parkeren. Bij mooi weer kunt u 

schitterend buiten met een 
weids uitzicht genieten van 
uw lunch, borrel of diner in 
de buitenlucht met uitzicht 
op de weilanden.

Capaciteit:         
Vergaderen: tot 8 pers

Tarieven:
Per dagdeel/dag:
€300 / € 550

Vergaderarrangement p.p. € 15,-
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50 

Overige catering op aanvraag 
via Anna Haen 

Culinair en artistiek café 
met verschillende ruimtes
Café tHUIS aan de AMSTEL is 
een culinair en artistiek café in 
de voormalige 
“Ingenieurswoning” van de 
Zuidergasfabriek in Amsterdam 
Oost. Kom vergaderen, 
brainstormen en elkaar 
ontmoeten met een ontbijt, 
lunch, borrel of diner in één van 
de authentieke kamers of in de 
tuin.

Bij tHUIS aan de AMSTEL 
zijn diverse kamers van klein 
tot groot te huur. Iedere 
ruimte heeft zijn eigen 
karakter en alle 
benodigdheden, zoals wifi 
en audiovisuele apparatuur.

Monumentale villa aan 
de Ronde Hoep
Vita Nova is een informele, 
privé locatie met ruime lichte 
benedenkamer (ca. 100 m2) 
die te gebruiken is voor 
vergaderingen, trainingen, 
lezingen of fotoshoot. De 
vergaderruimte bevindt zich in 
een monumentale villa in 
Ouderkerk aan de Amstel, 
onder de rook van Amsterdam. 

Tarieven:
Per dagdeel/dag 
tot 10 pers: €275 / € 575
tot 15 pers: €300 / € 595

Vergaderarrangement p.p. € 15
Uitgebreide lunch p.p.  € 19,50 

Overige catering op aanvraag  

Capaciteit:         
Vergaderen: tot 15 pers
Incl. gratis parkeren


