
Dé groenste locatie!

Groene
Paviljoen



Bomencentrum Nederland
Net buiten Baarn, direct nabij de A1, ligt de ruim 25 hectare grote bomenkwekerij van een 
bijzondere onderneming; Bomencentrum Nederland. Op de terreinen bevinden zich ook twee groene
evenementenlocaties; het Groene Paviljoen en de recent geopende Jardin d’Hiverre®. 

Congressen, seminars, productpresentaties, recepties & diners, jubilea, automotive-events, 
muziekevenementen, modeshows, tv-opnamen en meer…

Het Groene Paviljoen heeft twee verdiepingen die altijd geheel tot uw beschikking staan. ‘Cristallum’,
de bovenverdieping, voor ontvangst, borrel, lunch, diner, netwerken en gezelligheid. Voor het zakelijke
en/of inhoudelijke gedeelte is de ‘Banyan’, de lichte en koele benedenverdieping, de ultieme plaats. 

Onze gasten ervaren dat ons team en het Groene Paviljoen als locatie zich onderscheiden in:
• de inspirerende architectuur en landscaping;
• het actief meedenken in de opbouw en realisatie van uw programma;
• de flexibele werkwijze en maatwerkprogramma’s;
• het hoge kwaliteitsniveau en het positieve eindresultaat van uw evenement;
• de exclusieve verhuur;
• de verrassende en representatieve uitstraling voor relaties en/of medewerkers;
• het hoge ‘sustainability-gehalte’; duurzaam bedacht en herkenbaar op vele vlakken;
• het aangename binnenklimaat en de natuurlijke uitstraling;
• de brede keuzes met betrekking tot culinair, inrichting en meubilair, opstelling en AV-apparatuur;
• de bereikbaarheid, de centrale ligging én de gratis Park-Eerplaatsen.

Wij zien uw (aan)vragen en/of boekingen graag tegemoet en zien er naar uit u bij ons te ontvangen,
ook om letterlijk en figuurlijk eerst even de sfeer te proeven!



Cristallum

Capaciteit: max. 110 personen zittend en 175 personen staand



Banyan

Capaciteit: max. 138 personen zittend of 185 personen staand



Culinair

Ruim 100 mogelijkheden



Facts& figures
Capaciteit Groene Paviljoen

Cristallum (bovenverdieping) Zittend: 110 personen, staand: 175 personen
Banyan (presentatieruimte) Zittend: 138 personen, staand: 185 personen

Terrassen 750 personen
Buitenterrein 2.500 personen

Exclusieve verhuur Ja

Ontzorgen & maatwerk Onze specialiteit

Opstelling & inrichting
Flexibel in te delen ruimtes, opstelling en meubilair naar uw wensen

Subruimtes
Diverse mogelijkheden door de flexibiliteit, gecombineerd gebruik met 

Jardin d’Hiverre® mogelijk en in functionele, sierlijke overkappingen in het omliggende park

Culinair Ruim 100 mogelijkheden
Gepersonaliseerde food mogelijk

Biologische food mogelijk

Professionele, eigen AV-apparatuur en technici Ja

Wifi basispakket Gratis, ‘upgradebaar’ naar ieder gewenst vermogen

Gratis parkeerplaatsen ruim 175

Autoservice van/naar locatie (bijv. station) Ja

Oppervlakte binnen 425 m2

Oppervlakte buiten 15.000 m2

Personeelskosten Geen



Capaciteit balkon: 100 personen, capaciteit terrassen: 750 personen



out

Indoor & outdoor presentaties



Flexibel

Opstelling en meubilair geheel naar uw wensen



Groene Paviljoen by night



ParkEren

Ruim 175 gratis groene Park-Eerplaatsen
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