Waterfront Business Events

BIJ FINLEY IN HET WITTE HUIS

Geen mooiere plek voor je bedrijfsevent
Een bijzondere productintroductie, een inspirerende brainstorm of een prachtig
bedrijfsfeest? Maak het onvergetelijk door te kiezen voor een van meest
sfeervolle locaties van Nederland: De luxe, hagelwitte villa van Finley ligt
direct aan het mooiste stuk van de Loosdrechtse Plassen en biedt
ongekende mogelijkheden voor jouw bedrijfsevent. En natuurlijk
zorgt ons ervaren en gastvrije team dat er geen enkel detail
wordt vergeten.
Benieuwd geworden? We laten je graag wat voorbeelden
zien van events die we kunnen organiseren. Uiteraard kun
je deze nog volop aanpassen en aanvullen. Wat dacht je van
een interactieve sloepengame, en dragonboat race of een
razendsnelle Ribtocht. Of toch liever een leuke clinic of (kook)
workshop in de tuin. Zeg het maar, ons deskundige team helpt
je graag bij het organiseren ervan.

Waterfront braindrain
Echte inspiratie ontstaat pas als alles klopt. Verwen je team en jezelf eens met een brainstormsessie op een
bijzondere locatie, waarbij je horizon letterlijk verbreed wordt.
08.30 - Opening van onze villa zodat je voorbereidingen kunt treffen voor je sessie.
Beamer, geluid en meetingkit staat voor
je klaar.

12.30 - Tijd voor een heerlijke walking lunch
aan het water. Je team kan genieten van de
“Finley Waterfront lunch” een assorti van
verse en gezonde gerechten.

08.45- Ontvangst van je team met heerlijke
verse koffie of thee met iets lekkers.

13.30 - Aanvang middagdeel van de brainstormsessie.

09.00 - Aanvang brainstormsessie in een
van de sfeervolle ruimten van de Villa. Op de
tafels plaatsen we karaffen met vers kruidenwater.

15.00 - Energy snack & shot om de laatste
restjes inspiratie uit je team te halen.

10.30 - Break-out time! Even uitwaaien en
het hoofd leeg te maken in de tuin of op de
steigers. Onder het genot van een vers kopje
koffie of thee kan je team genieten van
het prachtige uitzicht over de plassen.
11.00 - Het tweede deel van de ochtendsessie gaat beginnen.

16.30 - Afsluiting brainstormsessie met een
borrel in de sfeervolle tuin. Onze gastvrouwen
en - heren serveren een Nederlands assortiment drankjes incl. huiswijn. Op de statafeltjes en bij lounge seats plaatsen we diverse
heerlijke snacks. Als extra optie kan de borrel
ook op het water plaatsvinden.
17.30 - Einde programma.
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Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 63 en € 90 per
persoon als je met minimaal 12 personen bent. Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen (voor exclusief gebruik van de gehele locatie) de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Koffie, thee en kruidenwater gedurende de hele dag.
● In de ochtend wat lekkers bij de koffie en
’s middags energysnack & shot.
● Finley Walking Waterfront Lunch met assorti van
verse en gezonde gerechten, aangevuld met
non-alcoholische drankjes en sappen.
● Assortiment nootjes, zoute koekjes, amandelen,
olijven, mini loempia’s en bittergarnituur tijdens
de borrel.
● Een Nederlands assortiment drankjes en huiswijn

●
●
●
●
●

(van 16.30-17.30 uur).
Gebruik meeting-room (van 08.30-16.30 uur).
Gebruik van beamer, scherm, microfoon en
meeting kit.
Gebruik van lunchaccommodatie (van 12.3013.30 uur).
Gebruik van borrelaccommodatie (van 16.3017.30 uur).
Service gastvrouw/heer.
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Networking with a view
Verras je relaties met een dagje netwerken in Het Witte Huis. De locatie, sfeer en het uitzicht zorgen voor de
perfecte ambiance. Contact leggen of verdiepen was nog nooit zo makkelijk!

12.30 - Ontvangst van je relaties. In de tuin,
op het terras of in een van de vertrekken van
de villa worden zij direct culinair in de watten
gelegd met een eerste Finley Food Experience. Hierbij kunnen ze kiezen uit een keur van
klassieke en healthy lunchgerechten. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie,
thee of vruchtensap.
14.00 - Tijd voor het officiële deel van de dag,
beginnend met b.v. een kick-off speech van
de CEO, een presentatie of een motivational
speech. Zeg het maar, wij zorgen voor de
ideale setting incl. beamer, scherm en microfoon. Op de gekozen locatie serveren we
kruidenwater, softdrinks, koffie en thee.

16.30 - Borreltijd! Onder het genot van een
heerlijk glas wijn of ijskoud biertje kunnen
je gasten napraten in de tuin, op de steigers of op het terras van de villa. Onze
gastvrouw/heer serveert een overheerlijke
bittergarnituur.
17.15 - Een sfeervol 4-gangen walking dinner
inclusief huiswijn en tafelwater. Je kunt ervoor kiezen het diner op het terras of in een
van de sfeervolle ruimten binnen te nuttigen.
18.45 - Einde programma, waarna je gasten
buiten de file om naar huis kunnen rijden.

Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 105 en € 150 per
persoon als je met minimaal 30 personen bent. Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen (voor exclusief gebruik van de gehele locatie) de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Ontvangst met lunchbuffet, koffie, thee en een
selectie vruchtensappen.
● Koffie, thee en kruidenwater gedurende de dag.
● Een Nederlands assortiment drankjes en huiswijn
incl. bittergarnituur (van 16.30-18.45 uur).
● 4-gangen walking dinner.
● Gebruik accommodatie voor plenaire sessie (van
11.30-16.30 uur).

● Gebruik van beamer, scherm, microfoon en
meeting kit.
● Gebruik van lunchaccommodatie (van 12.0014.00 uur).
● Gebruik van borrel/dineraccommodatie (van
16.30-19.00 uur).
● Service lokatiemanager en gastvrouwen/heren.

FINLEY.NL – WATERFRONT BUSINESS EVENTS – 4

FINLEY.NL – WATERFRONT BUSINESS EVENTS – 5

Lakeside production presentation
Indruk maken met een prachtig nieuw product of innovatieve nieuwe dienst? De prachtige locatie en ongeëvenaarde service van onze gastvrouwen en –heren zorgen ervoor dat het echt onvergetelijk wordt.

13.00 - Extra vroege opening van onze villa,
zodat je alle tijd hebt voor de voorbereidingen van je presentatie. Brand de locatie
helemaal in je company style en zet je nieuwe
product, dienst of proces in de spotlights; in
de prachtige tuin, op de steiger of in een van
de sfeervolle vertrekken binnen.
15.00 - Ontvangst en registratie van je gasten
met een drankje naar keuze en een aantal
hartige en zoete hapjes.
16.00 - Licht uit en spot aan! Tijd voor je
spetterende productpresentatie. Tijdens (of
na) de presentatie kunnen je gasten genieten
van een Nederlands assortiment drankjes

of huiswijn. Op de statafeltjes en bij lounge
seats plaatsen we diverse heerlijke
fingerfood hapjes.
19.00 - Culinaire afsluiting van deze mooie
en inspirerende dag met een informeel
5-gangen walking dinner . Als je voorkeur
uitgaat naar een rustig 5-gangen sit down
dinner dan is dat uiteraard ook mogelijk.
21.30 - Onder het genot van koffie of thee
met friandises heb je alle tijd je gasten te
verrassen met een goodiebag of een andere
leuke give-away.
22.00 - Einde programma.

Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je
rekenen op een bedrag tussen de € 126 en € 180 per persoon
als je met minimaal 30 personen bent. Zie voor de tarieven,
kortingen en minimum bestedingsbedragen (voor exclusief
gebruik van de gehele locatie) de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Ontvangst met koffie, thee, kruidenwater en diverse hartige en zoete snacks.
● Een Nederlands assortiment drankjes en huiswijn incl.
bittergarnituur (van 15.00-22.00 uur).
● 5-gangen walking of sit-down dinner.
● Gebruik accommodatie voor plenaire sessie (van 12.3019.00 uur).
● Gebruik van beamer, scherm, microfoon en meeting kit.
● Gebruik ontvangst- en walking dineraccommodatie (van
14.30-22.30 uur).
● Service lokatiemanager en gastvrouw/heer.
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Finley’s business beats
Een jubileum, Kerst- of Nieuwjaarsborrel of gewoon zin je
medewerkers eens flink te verwennen… het maakt niet uit
wat de reden is, wij zorgen ervoor dat het een onvergetelijk
bedrijfsfeest wordt.
20.00 - Opening van onze villa voor aankleding en
decoratie.
20.30 - Feestelijke ontvangst van je gasten in de tuin
of bar met een sprankelend glas cava en/of andere
drankjes naar keuze. Op tafel plaatsen we olijven en
amandelen.
21.00 - Party time! Met een DJ of live band maak je
je feest extra spectaculair. In onze sfeervol ingerichte
feestruimte ‘The Bar’ kunnen je gasten heerlijk uit
hun dak onder het genot van een Nederlands assortiment drankjes of een heerlijk glas huiswijn.
22.00 - Tijd voor wat smakelijke snacks. We serveren
je gasten 2 crostini’s en 4 bitterhapjes.
00.30 - Einde feest en uitzwaaien van je gasten.

Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 63 en € 90 per
persoon (exclusief dj of band) als je met minimaal 50 personen bent. Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen (voor exclusief gebruik van de gehele locatie) de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Ontvangst met een glas cava incl. olijven en
amandelen op tafel.
● Een Nederlands assortiment drankjes en huiswijn
(van 20.30-00.30 uur).

● 2 crostini’s per persoon en 4 hapjes.
● Gebruik accommodatie incl. locatiemanager
en ervaren gastvrouwen en –heren.
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Gekozen tot mooist gelegen
event locatie in het Gooi

FINLEY ‘HET WITTE HUIS’
NIEUW LOOSDRECHTSEDIJK 242
1231 LG LOOSDRECHT

035 - 577 40 40
INFO@FINLEY.NL
WWW.FINLEY.NL
FACEBOOK/FINLEYHETWITTEHUIS
INSTAGRAM/FINLEY_HETWITTEHUIS

