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LAAT ZIEN 
WAAR JE 
BEDRIJF 
ÉCHT  
VOOR 
STAAT 
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Heb je zin in gierende zenuwen, klamme handen en kriebels  

in je buik gevolgd door een stevige shot adrenaline?  

Dan moet je in Walibi Holland zijn!

DÉ  
ULTIEME PLEK 
VOOR 
ZAKELIJKE 
EVENTS
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THE SKY 
IS THE 
LIMIT!
Wil je een bloedstollende dag beleven 

met je team, al je zakenrelaties 

entertainen óf je medewerkers en 

hun familie bedanken? In Walibi 

Holland maak je van alle zakelijke- 

en personeelsevenementen een 

spectaculaire en indrukwekkende dag.

We hebben verschillende locaties, 

binnen en buiten, die we speciaal voor 

jou kunnen inzetten. Ook onze culinaire 

mogelijkheden zijn heel divers: van 

menuvouchers en buffetten tot aan luxe 

diners. We hebben voor elk event en 

voor alle wensen de juiste mogelijkheid 

op maat. Of je nou met 20 of 20.000 

personen komt.
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ALLES IS
MOGELIJK:
• Personeelsfeest
• Familiedag
• Teambuilding event
• Vergadering 
• Trainingen



6



7

“We hebben  
 genoten van de 
 perfecte sfeer 
 in het park”
Familiedag Koninklijke Marechaussee, Kolonel drs. V.B. Egbers
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EEN GOED 
GEVULDE 
MAAG
Een serieuze vergadering, presentatie of 
training zorgt voor hongerige gasten.  
Verras ze daarom met een welverdiende 
lunch of zelfs een diner! Lees hier ter  
inspiratie wat de mogelijkheden zijn. 
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MAAK JULLIE DAG  
GEHEEL NAAR WENS 
Geschikt voor 20 tot 150 personen. Groepen groter dan 150 personen in overleg. 

 

VOORBEELD VERGADERARRANGEMENT: 2 DAGDELEN 

Inhoud:
• Ontvangst met koffie/thee en een zoete lekkernij;
• Onbeperkt koffie, thee en water; 
• Onbeperkt vers fruit;
• Vergaderbenodigdheden: beamer, scherm, laptop, flipover en stiften,   
   schrijfblok, pen en WiFi in BizNiz Center;
• Gebruik van de minibar op basis van nacalculatie.

Opties voor lunch: 
•  Clubsandwiches van rustiek brood met hummus en  

gegrilde groenten of carpaccio met rucola en pesto;
• Wraps met kip piri piri en ijsbergsla;
• Broodje kroket met mosterd;
• Verse soep van het seizoen (altijd een verrassing);
• Verse smoothies;
• Koffie, thee en melk.
 
Borrel:
• Twee drankjes per persoon; 
• Bittergarnituur. 
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EEN ALTERNATIEF  
LUNCHBUFFET:  
3 DAGDELEN
Inhoud:
• Gelijk aan vergaderarrangement 2 dagdelen

Voorbeeld lunchbuffet: 
• Diverse broodjes;
• Diverse kazen, vlees- en vissoorten en zoet beleg;
• Soep van het seizoen of een broodje kroket met mosterd;
• Saladebar met vers fruit;
• Koffie, thee, melk, jus d’orange.
 
Borrel:
• Twee drankjes per persoon;
• Wasabinootjes, diverse luxe zoute knabbels.

Voorbeeld diner:
•  Oosters buffet met o.a.:  

- Daging ketjap (rund) 
- Babi pangang (varken) 
- Saté ajam (kip) 
- Tjap tjoy (groenten) 
- Bami, nasi, witte rijst 
- Kroepoek, toppings 
- Sauzen

• Frites;
•  Brazilian BBQ spiesen met o.a.: 

- Gegrilde ananas 
- Gegrilde groenten  
- Diamanthaas 
- Runderstaartstuk  
- Kipfilet 
- Buikspek 
- Merguez worstjes. 
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WAAR IS 
HET FEESTJE?
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We hebben verschillende locaties, binnen en buiten, die we speciaal 

voor jouw event kunnen inzetten en helemaal op jouw wensen kunnen 

afstemmen. 
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BIZNIZ CENTER 
Het BizNiz Center van Walibi Holland is met zijn centrale ligging en unieke 

omgeving ideaal voor je privé of zakelijke gelegenheden. De vier moderne 

en multifunctionele zalen zijn geschikt voor trainingen, workshops, 

symposia en spectaculaire feestavonden. Voor live entertainment en 

ervaring op culinair gebied kun je bij ons terecht.

Diner
Buffet

Feest
Receptie

U-vorm Cabaret Theater Carré

Zaal 1  – 235m2 175 300 70 85 200 100

Zaal 2  – 140m2 75 180 50 60 120 50

Zaal 3  – 140m2 75 180 50 60 120 50

Zaal 4  – 140m2 75 180 50 60 120 50

Hele BizNiz Center 400 600 n.v.t. 135 400 100

ALLES OP EEN RIJ:
• Complete vergaderarrangementen;

• Vier multifunctionele zalen welke beschikken 

over een verduisteringssysteem en  

climate control;

• Alle zalen zijn op de begaande grond en 

hebben toegang tot het buitenterras;

• Gratis WiFi en narrowcasting in het gehele 

BizNiz Center;

• Ruime parkeerfaciliteiten;

• Een prachtige groene omgeving;

• Centrale ligging in Nederland.  

Amsterdam: 50 minuten, Zwolle: 30 minuten;

• Een uitstekende keuken, onder kleiding van 

chef Yuri Baart; 

• 143 reeds gemoderniseerde huisjes welke 

allen beschikken over gratis WiFi;

• Uitbreidmogelijkheden tot 20.000 personen!
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FIREPIT
Capaciteit: max. 3.750 gasten 

Firepit is dé exclusieve locatie voor je event. Het is een industrieel plein 

met een groot kampvuur in het midden, het gebied is half overkapt en 

helemaal naar eigen wens in te richten. Bij het gebied kun je ook het 

gruwelijke Haunted House Jefferson Manor en/of Campsite of Carnage 

(walkthrough) huren. Overleef jij deze ongekende horror? 
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W.A.B PLAZA EN CLUB W.A.B
Capaciteit: max. 3.000 gasten 

W.A.B Plaza is een fantastische buitenlocatie vlakbij de ingang van Walibi 

Holland. Er zijn terrasjes waar je heerlijk kunt zitten en er is een podium 

aanwezig. Het is erg geschikt voor barbecue- en andere buitenfeesten. 

Het is mogelijk gedeeltes van deze buitenlocatie te overdekken. 

Afhuren kan eventueel in combinatie met attracties zoals Speed of Sound, 

Super Swing of Splash Battle. 
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HET HELE ATTRACTIEPARK
Je kan natuurlijk ook ‘gewoon’ het hele attractiepark afhuren. Álle wilde 

thrill rides en sensationele attracties zijn dan exclusief voor jouw gasten 
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EVENEMENTENTERREIN
Naast ons attractiepark ligt het evenemententerrein, bekend van festivals 

als Lowlands en Defqon.1! Capaciteit: max. 60.000 gasten

HOOFDPODIUM 
Capaciteit: max. 5.000 gasten 

Centraal in het park ligt ons hoofdpodium. Een ideale plek om een grote 

groep toe te spreken. Het hoofdpodium kunnen we aankleden naar jouw 

wensen. Er zijn 32 meter brede ledschermen beschikbaar en verschillende 

av-apparatuur. Het terrein kan gedeeltelijk overdekt worden. Wil je er 

echt een show van maken? Dan verzorgen we ook graag vuur, rook en 

een eventuele vuurwerkshow. Een tip van ons is om het hoofdpodium te 

combineren met het reuzenrad La Grande Roue.
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“I just wanted 
 to express our 
 gratitude for  
 an amazing  
 time at Walibi.  
 We had such a 
 phenomenal time 
 and made great 
 memories!”
Personeelsfeest ViCentra, Vennezza Leon
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UNIEKE  
COLLECTIE  

RIDES VOOR  
SENSATTION  

SEEKERS!
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OOK  
VOOR 
NIET 
ACHTBAAN 
LIEFHEBBERS
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Naast huiveringwekkende thrill rides, 

zenuwslopende attracties, unieke 

locaties en een scala aan culinaire 

mogelijkheden op maat bieden we 

ook nog een aantal extra’s waarmee je 

jouw event extra spectaculair maakt.

ENTERTAINMENT 

Verwelkom je gasten bijvoorbeeld vanaf 

Mainstage, geniet van een speciale show 

of sluit je evenement fenomenaal af met 

een vuurwerk- of lasershow. Huur tijdens 

een feestavond een attractie speciaal af 

voor jouw groep. Je kunt zelfs exclusief 

een Haunted House afhuren, als je durft... 

Walibi Holland werkt nauw samen met 

verschillende erkende artiestenbureaus. 

We kunnen je dus ook helpen bij het 

inhuren van bijvoorbeeld een DJ, artiest  

of Big Band.

BRANDING

Het park branden tijdens je event?  

Vraag naar de mogelijkheden om het 

plaatje helemaal compleet te maken!

EXTRA’S
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GAMES 

Zijn onze wilde thrill rides en 

zenuwslopende attracties nog niet 

avontuurlijk genoeg? Geef de dag dan 

een extra dimensie door een competitie 

tussen de gasten te organiseren. Laat 

ze verschillende games spelen en in 

groepen strijden om de winst.

SOUVENIR

Een gevaarlijk leuke dag wordt pas echt 

een dag om nooit te vergeten met een 

persoonlijk souvenir. Geef je gasten 

bijvoorbeeld een ‘onride’ foto van één 

van onze thrill rides! 

NIET IN DE RIJ STAAN

Met Fast Lane halen je gasten het 

maximale uit hun dag. Je kunt dan een 

plaats reserveren in 1 van de 8 rides 

zodat je niet in de rij hoeft te staan. Na 

afloop van een ride kan je meteen een 

reservering plaatsen voor een volgende 

ride. Is er 1 specifieke ride waar jouw 

gasten echt niet op kunnen wachten?  

Geef ze dan direct toegang met een 

‘single shot’. 
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Bezoek het ultieme teambuilding event! Overwin samen met collega’s je 

angsten in de gruwelijke Haunted Houses en Scare Zones tijdens Halloween 

Fright Nights. Na een bezoek aan de meest intense halloween ervaring van 

Europa durft je team alles aan. 

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op! 
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HALLOWEEN
FRIGHT
NIGHTS
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•  6 Haunted Houses
•  8 Scare Zones
•  Gruwelijke horrorshow
•  HFN dinner experience (optioneel)
•  Toegang tot alle thrillrides
Het programma rondom Halloween Fright Nights wordt  

momenteel ontwikkeld, wat wijzigingen met zich mee kan brengen. 
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NOOIT
MEER 
NAAR
HUIS
Wat is er lekkerder dan na een dag Hard Gaan in Walibi meteen op de 

bank te ploffen? In ons vakantiepark Walibi Village kom je weer helemaal 

tot rust in één van onze 4-, 7- of 8-persoonshuisjes of Villa Walibi, voor 16 

personen. De huisjes en de Villa zijn van alle gemakken voorzien! Een  

verblijf in Walibi Village is ook heel goed te combineren met een late 

vergadering of een gezellig avondfeest. Aankomst op het vakantiepark  

is dagelijks mogelijk, net zoals het dagelijkse vertrek.
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NOOIT
MEER 
NAAR
HUIS
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#HARDGAAN
MET VOORDEEL
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TIPS VOOR PREPAIDTICKETS 
• Cadeau voor medewerkers

•  Relatiegeschenk voor klanten

•  Incentive
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#HARDGAAN
MET VOORDEEL

PREPAIDTICKETS 

Als bedrijf profiteer je van veel voordeel op onze tickets. Een leuk en 

origineel geschenk voor klanten, medewerkers of zakenrelaties. Jij geniet 

van voordelige inkooptarieven en zij kunnen Hard Gaan zonder in de rij te 

hoeven staan bij de kassa! 

WEBSHOP 

Bedrijven, organisaties en instellingen die hun medewerkers of relaties met 

korting tickets willen laten kopen, bieden wij kosteloos een webshop aan; 

een ticketshop speciaal voor jouw bedrijf! Voor een webshop geldt een 

minimale afname van 50 tickets. 

Neem voor meer informatie, vragen of een op maat gemaakte offerte 

contact op met sales@walibiholland.nl. We helpen je graag bij het 

organiseren van jouw personeelsfeest, familiedag of zakelijk event.  

The sky is the limit! 
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Amsterdam (ca. 80 km)

Alkmaar (ca. 120 km)

’s Hertogenbosch (ca. 115 km)

Leeuwarden (ca. 100 km)

Den Haag (ca. 135 km)

Arnhem (ca. 70 km) 

Eindhoven (ca. 150 km)

Zwolle (ca. 30 km)

Groningen (ca. 130 km)

Rotterdam (ca. 125 km)  

Utrecht (ca. 70 km)

WAAROM
WALIBI?

Walibi Holland BV | afdeling Sales

Spijkweg 30  8256 RJ  Biddinghuizen

sales@walibiholland.nl

+31 (0)321 - 32 99 99 

KvK: 55753728

 Unieke thrill rides en chill sites.

 Full service 

 Events op maat 

 Multifunctioneel BizNiz Center

 Gastwaardering Walibi Holland: 8,2
 Centraal gelegen in Nederland

 Unieke thrill rides en chill sites.

 Full service 

 Events op maat 

 Multifunctioneel BizNiz Center

 Gastwaardering Walibi Holland: 8,2
 Centraal gelegen in Nederland

mailto:sales%40walibiholland.nl?subject=Informatie-aanvraag%20n.a.v.%20B2B-brochure

