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Welkom bij SPV, opleidingspartner voor
politie en veiligheid. Wij verzorgen
opleidingen over veiligheid voor de politie,
non-profitsector, overheid en het bedrijfsleven.
Dit doen we vanuit ons prachtige pand in
Vaassen. Onze locatie is kantoor en
opleidingsruimte in één.

Wij laten u graag meegenieten van ons sfeervolle pand midden in de Veluwse bossen.
Daarom verhuren we onze locatie voor uw
zakelijke bijeenkomsten. U kunt terecht in onze
grote zalen, moderne vergaderruimtes, de
serre, het restaurant en de bar. Bij mooi weer
vergadert u op ons terras of gazon.

Kroonzaal (40 m2)
Theater: max. 50 personen
Carré: max. 22 personen
U-vorm: max. 20 personen

Loozaal (25 m2)
Theater: max. 30 personen
Carré: max. 14 personen
U-vorm: max. 12 personen

Houtvesterskamer (15 m2)
Carré: max. 8 personen
U-vorm: max. 8 personen

Serre (15 m2)
Carré: max. 8 personen

‘In de pauze is er volop
gelegenheid voor een
boswandeling om nieuwe
energie op te doen’

Arrangementen en prijzen
Wij bieden van maandag tot en met zaterdag vier
arrangementen aan.
DAGDEELARRANGEMENT
- Van 09:00 tot 12:00 uur
- Van 13:00 tot 16:00 uur
- Van 19:00 tot 22:00 uur
Prijs: € 20,- per persoon

MIDDAGARRANGEMENT
- Van circa 13:00 tot 17:00 uur
- 3-gangen diner en twee drankjes
Prijs: € 55,- per persoon

DAGARRANGEMENT
- Van circa 09:00 tot 17.:00 uur
- Uitgebreid lunchbuffet met soep,
warme snack en vers fruit
Prijs: € 35,- per persoon

DAG- INCL. AVONDARRANGEMENT
- Van circa 09:00 tot 22:00 uur
- Uitgebreid lunchbuffet met soep,
warme snack en vers fruit
- 3-gangen diner en twee drankjes
Prijs: € 70,- per persoon

Standaard inbegrepen bij elk arrangement:
- Onbeperkt koffie, thee en ijswater
- Snoepjes en mints in de zaal
- Naambordjes, pen en papier
- 100 zwart-wit kopieën A4
- Gebruik flipover, beamer en 1 laptop
(Kroonzaal: gebruik mediawand)

Beschikbare apparatuur*
(prijzen op aanvraag)
- extra laptops
- tv
- videocamera
- dvd- en cd-speler
- reversmicrofoon
*d
 eze apparatuur is voor de Kroonzaal standaard
inbegrepen in de zaalhuur.
Prijzen inclusief zaalhuur.

Wilt u onze locatie meer dan één
dag huren? Informeer naar de
mogelijkheden voor meerdaagse
arrangementen.

Ons pand midden
op de Veluwe is vanuit
geheel Nederland
gemakkelijk te bereiken.

Vaassen
Vaassen
Over SPV
Opleiden voor een veiliger Nederland,
dát doet SPV. We bieden al ruim 45 jaar
politieopleidingen en hebben met onze
politieachtergrond een dijk aan ‘blauwe’
ervaring. Die gebruiken we inmiddels ook in
opleidingen voor de non-profitsector, overheid
en het bedrijfsleven. We combineren de best
passende middelen om in uw opleidingsvraag
te voorzien. Met een mix van online leren,
praktijklessen en contactonderwijs stomen we
onze studenten klaar voor de toekomst.
SPV biedt open opleidingen aan, maar
is gespecialiseerd in praktijkgerichte
maatwerkopleidingen. We doen dat op locatie
of in ons prachtige pand in Vaassen. En altijd
met een warme, persoonlijke aanpak.
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