
De mens is een sociaal dier. We willen samen zijn, elkaar ontmoeten 
en mooie ervaringen delen. Maar in tijden als deze, willen we ook 
allemaal veilig zijn en blijven. Het is tijd om weer te kunnen genieten, 
maar uiteraard wel onder de juiste voorwaarden. Wij ondersteunen u 
en denken graag met u mee bij het organiseren van een evenement, 
passend binnen de anderhalvemetersamenleving.

De capaciteit binnen Event Center Beekse Bergen is aangepast om te 
voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Binnen die richtlijnen is er nog 
voldoende ruimte voor een veilig én geslaagd evenement. Van entree 
tot locatie-indeling, van bars tot toiletvoorzieningen; alles is zo ingericht 
dat er voldoende afstand, hygiëne en veiligheid is voor alle bezoekers. 
Zodat u en uw gasten zich overal veilig kunnen voelen en kunnen 
genieten van een geslaagd evenement.  

ONTMOETEN OP VEILIGE AFSTAND

OVER HET 
EVENT CENTER:

 

Persoonlijk, gastvrij en professioneel 
ingericht volgens de RIVM-richtlijnen.
 
Mogelijkheid tot twee exclusieve 
entrees.

Functionele ruimtes met sfeer- 
of daglicht. 

Mogelijkheid tot het creëren 
van diverse terrassen o.b.v. 
de anderhalvemeternorm.

Verschillende sfeervolle ontvangst- 
en cateringruimtes ingericht 
volgens de RIVM-richtlijnen. 

Ruim voldoende parkeerplaatsen. 
Dicht bij beide entrees en met 
1,5 meter tussenruimte.

Gelegen aan het 40 hectare tellende 
outdoorterrein, omgeven door 
groen en water.



ONZE
MOGELIJKHEDEN
Ook binnen de anderhalvemetersamenleving 

is het organiseren van een veilig en geslaagd 

evenement mogelijk. Wij informeren u graag 

over onze nieuwe werkwijze, veiligheidsgaranties 

en organisatiemogelijkheden bij 

Event Center Beekse Bergen. 

Event Center & The Lodge
We zorgen ervoor dat iedere bezoeker 

minimaal 10m2 ruimte heeft. Die ruimte 

kunnen wij garanderen, ook bij grotere groepen. 

We delen onze locatie op in compartimenten, 

waarbij we goed kijken naar verschillende entrees 

en cateringruimtes. Zo voorkomen we ongewenst 

contact en zorgen we voor voldoende 

afstand tussen de bezoekers.

 

Outdoorterrein
Het totale outdoorterrein is 40 hectare groot. 

Meer dan voldoende ruimte dus voor een 

veilig evenement. Buiten hanteren we geen 

10m2, maar minimaal 50m2 per persoon. 

Hoeveel gasten er aan uw evenement deel 

kunnen nemen, hangt af van het evenement 

en de geldende richtlijnen. Hierin is alles 

maatwerk, waar wij u uiteraard bij helpen.

CAPACITEIT & VEILIGHEID

Event Center Oppervlakte Anderhalvemetercapaciteit RIVM-maatregelen

Serengeti Lounge 430 m² 42 personen
Adventure Lounge 360 m² 36 personen
Adventure Room 140 m² 14 personen
Adventure Hall 184 m² 18 personen
Colonial Club 164 m² 16 personen
The Lodge inclusief overkapping 155 m² 20 personen

Laat ons weten wat uw wensen zijn. Wij helpen u met praktische oplossingen die binnen de richtlijnen passen.

Organiseren zit in onze natuur

VAKANTIEPARK

SPEELLAND

EVENT CENTER

SAFARIPARK

SAFARI RESORT



CAPACITEIT 
Er is meer dan voldoende ruimte voor uw 

evenement en uw gasten. Voor iedere gast 
reserveren we 10m2 zodat er altijd 1,5 meter 

afstand blijft tussen de gasten. 

OUTDOORTERREIN 
Het Event Center is gelegen aan ons 
40 hectare tellende outdoorterrein, 

omgeven door groen en water.

ALLES ONDER 1 DAK 
Combineer uw evenement met een bezoek 

aan het Safaripark, Speelland of een 
overnachting op het Safari Resort of 

Vakantiepark Beekse Bergen. 

VOLDOENDE
PARKEERGELEGENHEID  

Ook op de parkeerplaatsen is er voldoende 
ruimte. Verschillende borden, aanwijzingen en 

slimme routes zorgen ervoor dat ook hier gasten 
op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven.

ONTMOETEN OP
VEILIGE AFSTAND  

Onze jarenlange kennis en ervaring op gebied 
van evenementen garandeert een meer dan 
professionele aanpak en heel veel expertise 

rondom veiligheid.

MEER INFORMATIE
 

T. 013 – 549 1160 
E. organiseren@beeksebergen.nl
W. Beeksebergen.nl/organiseren
A. Beekse Bergen 1 - 5081 NJ Hilvarenbeek

De mooiste tijd beleef je bij Beekse bergen, onderdeel van Libéma 

USP’S


