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Kasteel de Essenburgh is gelegen op een prachtig en sfeervol landgoed in Hierden, vlakbij 
Harderwijk. De uitstraling, de historische omgeving en de schitterende tuinen van het 
kasteel zorgen voor een sfeervolle ambiance. Het is een uitstekende locatie voor uw 
zakelijke bijeenkomsten. 
Het kasteel heeft negen zalen met verschillende afmetingen, welke uitermate geschikt zijn 
voor kleine en grote gezelschappen. Wij kunnen u diverse zakelijke arrangementen bieden, 
inclusief of exclusief overnachting. Er zijn zevenendertig hotelkamers, welke onderverdeeld 
zijn in kamers in het kasteel, de aanbouw van het kasteel en het bijgebouw. Tevens kunnen 
u en uw gezelschap heerlijk dineren in het restaurant of na borrelen in een van de 
kasteelzalen. 
In deze brochure vindt u informatie over de accommodatie en arrangementen. Natuurlijk is 
het mogelijk om het vergaderarrangement naar uw wensen aan te passen. Mocht u na het 
lezen van deze brochure nog vragen hebben of informatie willen ontvangen, dan vernemen 
wij dit graag van u. U kunt ons op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres bereiken.  

Met vriendelijke groet,  

Team Kasteel de Essenburgh 

Kasteel de Essenburgh 
Zuiderzeestraatweg 199 
3849 AE HIERDEN 
Tel: 0341 – 451 841 
sales@kasteelessenburgh.com 
www.kasteelessenburgh.com   
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Audiovisuele apparatuur 
De audiovisuele apparatuur kunt u vooraf bij ons reserveren, vraag hiervoor naar de 
mogelijkheden.   

Check-in en check-out hotelkamers 
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur. Het is mogelijk om voor deze tijd uw bagage af te 
geven bij de receptie. Op uw vertrekdag verzoeken wij u voor 11.00 uur uit te checken en 
uw sleutel af te geven bij de receptie. Uw bagage kunt u in overleg met de medewerkers 
van de receptie achterlaten in de daarvoor bestemde ruimte.  

Diner 
Dagelijks serveren wij vanaf 17.00 uur het diner in een van de kasteelruimtes. Naast onze 
seizoensgebonden a la carte kaart, serveren wij ook een dagelijks wisselend 
driegangen-menu. Uiteraard wordt er rekening gehouden met speciale dieetwensen en/of 
allergieën van u of uw gasten.  

Lunch 
De lunch is vanaf 12.30 uur beschikbaar. In overleg is een ander tijdstip mogelijk.   

Ontbijt 
Het ontbijt wordt van maandag tot en met vrijdag geserveerd van 07.00 tot 10.00 uur en op 
zaterdag en zondag van 08.00 tot 10.30 uur. Voor groepen is in overleg een vroeger of later 
tijdstip mogelijk.   

Parkeerfaciliteiten 
Onze gasten kunnen gratis gebruik maken van onze parkeerfaciliteiten. Parkeren is voor 
eigen risico. Het is niet toegestaan om auto’s op het voorplein van het kasteel te parkeren.    

ALGEMEEN
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4-uurs arrangement  
· Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze 
· Whiteboard en/of flip-over met stiften 
· Schrijfblok met pen 
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal 
· Handfruit in de zaal  

4- uurs arrangement inclusief lunch  

8-uurs arrangement  
· Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze 
· Whiteboard en/of flip-over met stiften 
· Schrijfblok met pen 
· Beamer met scherm  
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal 
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie) 
· Handfruit in de zaal 
· Uitgebreide lunch    

12-uurs arrangement 
· Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze 
· Whiteboard en/of flip-over met stiften 
· Schrijfblok met pen 
· Beamer met scherm  
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal 
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie) 
· Handfruit in de zaal 
· Uitgebreide  lunch  
· 3-gangen diner (met keuze in het hoofdgerecht tussen vis of vlees)    

24-uurs arrangement  
· 1 dag zaalhuur en zaalopstelling naar keuze 
· Whiteboard en/of flip-over met stiften 
· Schrijfblok met pen 
· Beamer met scherm  
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal 
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie) 
· Handfruit in de zaal 
· Uitgebreide  lunch  
· 3-gangen diner (met keuze in het hoofdgerecht tussen vis of vlees) 
· Overnachting  
· Ontbijt    

Prijs per persoon: € 23,50 

Prijs per persoon: € 39,50

Prijs per persoon: € 62,50

Prijs per persoon: € 89,50

Prijs per persoon:  € 159,50       

ARRANGEMENTEN
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2-daags arrangement  
· 2 dagen zaalhuur en zaalopstelling naar keuze 
· Whiteboard en/of flip-over met stiften 
· Schrijfblok met pen 
· Beamer met scherm  
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal 
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie) 
· Handfruit in de zaal 
· Uitgebreide lunch  (beide dagen) 
· 3-gangen diner (met keuze in het hoofdgerecht tussen vis of vlees) 
· Overnachting  
· Ontbijt   

3-daags arrangement  

4-daags arrangement  

De prijzen voor bovenstaande vergaderarrangementen gelden vanaf 6 personen. Onder dit 
aantal wordt een o erte voor u op maat gemaakt.     

Prijs per persoon: € 215,00 

Prijs per persoon: € 365,00 

Prijs per persoon: € 507,00  

Apparatuur 
Geluidsinstallatie met microfoon           
Beamer en scherm
Flipover                                            

Overig 
Kopieën                        

Indien gewenste apparatuur niet aanwezig is, kunnen wij dit extern reserveren. Prijzen zijn 
op aanvraag.  

€ 45,00
€ 55,00 per dag 
€ 17,00 per dag 

€ 0,15 per stuk 

v.a.

ARRANGEMENTEN

APPARATUUR & FACILITEITEN
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OVERZICHT VAN DE ZALEN

OVERZICHT VAN DE ZALEN 
(1,5 meter afstand)

Voor zakelijke diner-opstellingen zijn er geen vaste aantallen. Dit is afhankelijk van uw 
gezelschap en de dan geldende maatregelen. 
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DEZE KNUSSE RUIMTE BIEDT DE PERFECTE 
MOGELIJKHEID TOT INFORMEEL VERGADEREN 
IN KLEIN GEZELSCHAP

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok
Receptie
Diner  

6
15
8

28m2

RAKHORSTX

KASTEELZAAL 'DE WIJTGRAAF' HEEFT EEN 
PRACHTIG UITZICHT OP DE KASTEELTUINEN 
VAN HET LANDGOED. DEZE SFEERVOLLE 
VOORKAMER KAN UITSTEKEND WORDEN 
GEBRUIKT VOOR ONDER ANDERE PRIVATE 
DINING. 

DIMENSIES

Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok
Receptie 
Diner  

10
20
12

32m2

WIJTGRAAF

X
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DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok 
Receptie 
Diner  
School
Cabaret
U-vorm
Theater

20
40
32
22
30
18
35

48m2

HESSEMOLEN

OP DE TWEEDE VERDIEPING BEVINDT ZICH 
EEN HISTORISCHE VERGADERRUIMTE MET 
VEEL DAGLICHT.  HET HOUTEN PLAFOND EN 
DE AANKLEDING VAN DE ZAAL GEEFT DEZE 
RUIMTE EEN AUTHENTIEKE SFEER.

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok  
Receptie 
Diner  
School
Cabaret
U-vorm
Theater

20
40
32
22
30
18
35

48m2

GRASKAMP

DEZE OCTAGON RUIMTE IN COMBINATIE MET 
DE GROTE RAAMPARTIJEN LEENT ZICH 
UITSTEKEND VOOR  TRAININGEN 
VERGADERINGEN OF EEN ZAKELIJK DINER.

X

X
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DE BEKENBURG LOUNGE IS GELEGEN IN DE 
AANBOUW VAN HET KASTEEL MET PRACHTIG 
UITZICHT OP DE GRACHT EN WORDT VEELAL 
GEBRUIKT ALS ONTVANGSTRUIMTE VOOR 
VERGADERINGEN. 

DIMENSIES
Vloeroppervlakte 74m2

BEKENBURG

CAPACITEIT 
Receptie 
Diner  
Theater

50
40
60

RESTAURANT 'DE OUDE MHEEN' BEVINDT ZICH 
IN DE GEWELVENKELDER VAN HET KASTEEL. 
DEZE RUIMTE IS UITERMATE GESCHIKT VOOR 
LUNCH, DINER EN TEVENS OOK VOOR EEN 
FEEST MET LIVE MUZIEK.     

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Receptie 
Diner  

90
65

115m2

OUDE MHEEN
X
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DEZE RUIMTE MET INGEBOUWD 
PROJECTIESCHERM MAAKT HET HOUDEN VAN 
PRESENTATIES ERG GEMAKKELIJK. UITERAARD 
IS VERDERE AUDIOVISUELE APPARATUUR OP 
AANVRAAG VOOR U TE VERZORGEN. 

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok  
School
Cabaret
U-vorm
Theater

24
24
30
20
40

45m2

SCHERE

VERGADERZAAL 'DE KUINRE' IS GELEGEN IN 
BIJGEBOUW DE HOEVE. DEZE ZAAL MET VEEL 
NATUURLIJK LICHTINVAL IS ZEER GESCHIKT 
VOOR MIDDELGROTE GROEPEN.

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok  
School
Cabaret
U-vorm
Theater  

28
30
35
20
40

60m2

KUINRE

X

X
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DE KUINRE EN SCHERE ZIJN DOOR MIDDEL 
VAN EEN SCHUIFWAND TE KOPPELEN TOT ÉÉN 
GROTE ZAAL. DEZE RUIMTE IS ZEER GESCHIKT 
VOOR CONGRESSEN, VERGADERINGEN VOOR 
GROTE GROEPEN EN TRAININGEN. 

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
Blok  
School
Cabaret
U-vorm
Theater

52
54
80
40
80

105m2

BANNINCK

X
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Bar en restaurant 
In de gewelvenkelder ‘de Oude Mheen’ bevindt zich het restaurant en de sfeervolle bar. Het 
restaurant beschikt over een buitenterras met uitzicht op de vijver en de oprijlaan. Het 
restaurant biedt plaats aan zestig gasten. Met kleinere gezelschappen is het, in overleg, 
mogelijk in één van de andere ruimtes van het kasteel te lunchen of te dineren.   

Hotel 
Kasteel de Essenburgh beschikt over zevenendertig hotelkamers. In het kasteel zelf zijn vijf 
kasteelkamers gesitueerd, welke in kasteelstijl zijn ingericht. Deze sfeervolle kamers hebben 
geen sanitair op de kamer, maar een eigen douche en gedeeld toilet op de gang. Op de 
kasteelkamers liggen badjassen en slippers voor u klaar. In de aanbouw van het kasteel 
bevinden zich tweeëntwintig hotelkamers met eigen sanitair op de kamer. Tevens is een lift 
aanwezig. In het bijgebouw ‘De Hoeve’ vindt u tien hotelkamers. Ook deze kamers zijn 
voorzien van eigen sanitair.  

Prijzen in combinatie met een zakelijk bijeenkomst 
Standaardkamer (eenpersoonsgebruik)     :  € 77,50 
Standaardkamer (tweepersoonsgebruik)   :  € 89,00 
Bovenstaande prijzen zijn per kamer, inclusief ontbijt en exclusief toeristenbelasting 
(€ 1,55 per persoon per nacht).       

ACCOMMODATIE
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Food & Beverage                        
Candybar per stuk                             
Snack van de dag (bijvoorbeeld saucijzenbroodje)             
Luxe warme/koude snack van de dag 
(bijvoorbeeld wrap met gerookte kip)  
Verse smoothie van de dag                      
Handfruit                            
Luxe koeken van onze huisbakker                   
Plak roombotercake                         
Lunch plate                           
3-gangenmenu (dagmenu)                      
Kannen ko e/thee                         
Assortiment frisdrank                          

Borrelarrangement 
•   Een onbeperkt aantal consumpties gedurende 1 uur     

(binnenlands gedistilleerd)
•   3 gemengde bittergarnituur hapjes per persoon 
•   Op de tafels zoute- en kaaskoekjes, noten en pinda’s  

Luxe Borrelarrangement  
•  een onbeperkt aantal consumpties gedurende 1 uur     

(binnenlands gedistilleerd)
•  1 koud luxe hapje per persoon 
•  2 warme luxe hapjes per persoon
•  op de tafels zoute- en kaaskoekjes, noten en pinda’s 

Prijs p.p./per stuk
€ 1,50
€ 3,50
€ 5,75

€ 4,25
€ 1,00
€ 2,25
€ 1,50
€ 17,25
€ 32,50
€ 9,50
€ 2,85

Prijs per persoon: € 13,00 

Prijs per persoon: € 16,00 

v.a.
v.a.

v.a.

FOOD & BEVERAGE

BORRELARRANGEMENTEN
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Per openbaar vervoer
Vanaf station Harderwijk neemt u lijn 111 richting Nunspeet (Zwolle). Vanaf station 
Nunspeet neemt u lijn 111 richting Harderwijk. In beide gevallen stapt u uit op de 
Zuiderzeestraatweg, halte Wijtgraaf.

Per auto, vanuit Apeldoorn
N302: U volgt de borden Harderwijk. Volg de twee rechterrijstroken om rechts af te slaan 
naar de Ceintuurbaan/N302. Neem de afslag naar Hierden/Harderwijk. Sla rechts af naar 
de Newtonweg. Ga bij de eerste rotonde rechtdoor, ga op de tweede rotonde rechtdoor, ga 
op de derde rotonde rechtsaf, ga op de vierde rotonde linksaf. Ga bij de eerstvolgende twee 
rotondes rechtdoor. In de bocht vindt u de oprijlaan van Hotel Kasteel de Essenburgh links 
van u.  

Per auto, vanuit Lelystad
U volgt de borden Harderwijk. U neemt de afslag Harderwijk centrum (Dolfinarium) en 
gaat links bij de verkeerslichten (richting Hierden). U volgt de borden Hierden, waarbij u 
een aantal rotondes tegenkomt. De eerste rotonde gaat u linksaf. De tweede rotonde 
rechtsaf en de derde rotonde linksaf. Ga bij de eerstvolgende twee rotondes rechtdoor. In 
de bocht vindt u de oprijlaan van Hotel Kasteel de Essenburgh links van u.  

Per auto, vanuit Zwolle
A28: U neemt afslag 14 (Nunspeet/Elspeet). Neem op de rotonde de eerste afslag naar de 
Elspeterweg (N310). Ga de eerstvolgende drie rotondes rechtdoor. Neem op de vierde 
rotonde de eerste afslag. Ga bij de volgende rotonde rechtdoor naar de Harderwijkerweg. 
Vervolg deze weg naar de Zuiderzeestraatweg. Na enkele kilometers vindt u de oprijlaan 
van Kasteel de Essenburgh aan de rechterkant.

Per auto, vanuit Amersfoort
A28: U neemt afslag 13 (Lelystad/Harderwijk)
Boven aan de afrit gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Lelystad/Harderwijk. U volgt 
de borden Harderwijk, neemt de afslag Harderwijk centrum (Dolfinarium) en gaat rechts bij 
de verkeerslichten (richting Hierden). Sla rechts af naar de Newtonweg. Ga bij de eerste 
rotonde rechtdoor, ga op de tweede rotonde rechtdoor, ga op de derde rotonde rechtsaf, ga 
op de vierde rotonde linksaf. Ga bij de eerstvolgende twee rotondes rechtdoor. In de bocht 
vindt u de oprijlaan van Hotel Kasteel de Essenburgh links van u.  

ROUTEBESCHRIJVING NAAR 
KASTEEL DE ESSENBURGH

15



Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, die wij graag 
op verzoek toesturen. Indien u besluit uw bijeenkomst bij Hotel Kasteel de Essenburgh 
onder te brengen, ontvangt u van ons een vrijblijvende o erte en bevestigingsbrief. Voor 
het definitief maken van uw reservering, ontvangen wij de bevestigingsbrief graag 
ondertekend retour.

Optionele reserveringen
Wij plaatsen graag een optionele reservering, zodat u verzekerd bent van de gewenste 
ruimte. Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen ruimte eerder definitief voor 
derden kunnen reserveren, nemen wij eerst contact met u op. Wij verzoeken u dan 
vriendelijk binnen 48 uur een beslissing te nemen.

Definitief aantal gasten
De opgave van het definitieve aantal gasten vernemen wij graag één week voor 
reserveringsdatum. Arrangementen, maaltijden en spijzen worden ook gefactureerd 
volgens dit aantal personen en eventuele extra bestellingen op de dag zelf.

Voorschot- en betalingsvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor een aanbetaling te vragen conform de Uniforme 
Voorwaarden Horeca. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden 
gebracht op de factuur. Het aanbetalingsbedrag bedraagt bij een o ertewaarde van 
€ 750,00 en hoger, 75% van de reserveringswaarde en dient uiterlijk een maand voor de 
reserverings-datum te worden betaald. De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient 
21 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Aansprakelijkheid bij diefstal en/of verlies
Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies 
van zaken welke zich in de gehuurde ruimtes bevinden. 

Annulering 
Annulering van uw feest of evenement verloopt volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca 
en is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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GRAAG TOT 
ZIENS!


