


Onze belofte

Welkom bij ons thuis in Ool.
We zullen er alles aan doen om uw verblijf zo 

aangenaam mogelijk te maken. 
Alles wat wij doen, komt vanuit onze

passie en vakmanschap. 
Elke gast krijgt van ons persoonlijke aandacht

en uitstekende service. 
Ons doel is een glimlach op uw gezicht. 

Een gevoel van thuis. 
Een warme herinnering.

Het Oolderhof  team 



Business Unusual

Wij doen dingen anders dan anders.

Natuurlijk moet de basis goed zijn;
goed uitgeruste zalen, snelle wifi, ruim voldoende
parkeergelegenheid en lekker eten en drinken. 

Maar om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk
uw doelstelling bereikt met uw meeting of  event, 
gaan we nog een stap verder. 
Op basis van uw doel adviseren we  een ruimte, 
opstelling, een invulling van eten en drinken, een
actief programma.
Kortom, alles wat u nodig heeft om uw
bijeenkomst of  event te laten slagen. 

Dat noemen wij Business Unusual. 



Klein of  groot

Meeting met een klant? Even de mail bijwerken
tussen 2 afspraken door? Ook daarvoor kunt u 
gebruik maken van de faciliteiten van Oolderhof. 
Onze brasserie is de gehele dag geopend. 
Er zijn plekken waar u ook even een telefoon of  
laptop kunt insteken. De koffie is vers en de wifi
is natuurlijk gratis.

Toch even een ruimte voor u zelf?
Oolderhof  beschikt over 9 multifunctionele zalen, 
met een capaciteit van 2 tot 450 personen. 
Alles is in het werk gesteld om uw bijeenkomst
tot een succes te maken. Dat biedt mogelijkheden
voor bijvoorbeeld opleidingen, symposia, kleine
of  grote congressen, productpresentaties, 
incentives, meetings en lezingen.



Oolderhof  beschikt naast deze 9 zalen nog over 
een congres & evenementencenter. 
De Ooleander kenmerkt zich door haar
veelzijdigheid. Van feesten en muzikale
bijeenkomsten tot congressen en 
productpresentaties. De Ooleander is qua 
inrichting zeer doordacht afgestemd op een
praktisch gebruik met onder meer een satelliet
keuken en een regiekamer van waaruit alle
techniek kan worden bediend. De Ooleander heeft
een oppervlakte van 450 m2 en kan worden
ingericht zoals u dat wenst.

Bijzonder product



Speciale
gelegenheid?
Ook daarvoor bent u bij Oolderhof  aan het 
goede adres. Door de combinatie van alle
ruimtes, 3 verschillende restaurants en de 
prachtige omgeving maken we van elk 
evenement een moment om nooit te vergeten.

Geeft u maar aan wat u wilt; wij regelen het 
voor u.



Aan het water

Onze Beachclub ligt direct aan de 
Oolderplas en is daarmee een
bijzondere locatie waar u kunt
genieten van al het moois wat 
Noord Limburg te bieden heeft.

Ideaal voor een borrel, lunch, 
diner of  een mooi event aan het 
water.

Met de boot kunt u gratis gebruik
maken van onze eigen 
aanlegsteiger.



Compleet!

Van idee tot uitvoering; wij werken graag vanuit
een concept wat tot in de puntjes wordt
doorgevoerd.

Zo krijgt u een mooi geheel en hebben uw gasten
een complete ervaring!



Oolderhof  ligt net buiten Roermond, direct aan de 
Maasplassen en een prachtig natuurgebied. 
Deze omgeving zit in ons bloed. 

Niet gek dat we bij elke gelegenheid graag de 
buitenlucht opzoeken. Of  dat nu is voor een lunch 
op het terras, een meeting op het gras of  een
feestje aan het water. 
Zo wordt elke gelegenheid bijzonder. 

Buitenlucht



Actief tussendoortje
Natuur, cultuur, winkelen en watersport. 
Met de Maasplassen, Nationaal Park de 
Meinweg, de historische binnenstad van 
Roermond en shopping paradijs Designer 
Outlet Center Roermond om de hoek, ligt
Oolderhof  op een unieke plek in Midden 
Limburg. 
Wilt u uw bijeenkomst dus combineren met een
(kleine) activiteit? Wij adviseren u graag over 
een actief of  teambuilding programma, dat
typisch past bij onze (Limburgse) cultuur en 
omgeving. Ook voor de gasten die even een
uurtje iets willen doen, hebben we leuke opties.



Puur, vers en eerlijk

Bij de restaurants van Oolderhof  draait het om 
kwaliteit. We werken met top leveranciers die ons
producten leveren die dicht bij de basis staan. 

Daardoor kunnen we bijna à la minute de uitdaging
aangaan met het aanbod van die dag. 

Puur, vers en eerlijk en verrassend lekker!



Goed uitgerust!

Met haar 29 ruime suites met praktische
indeling is Oolderhof  zeer geschikt voor zowel
een kort als wat langer verblijf. 

Elke suite beschikt over moderne voorzieningen, 
een knus woongedeelte, een kitchenette met 
magnetron en koffiezetapparaat en een terras of  
balkon. 

Ideaal om je even terug te trekken bij een
meerdaagse meeting of  bij te komen na een
lange dag onderweg.



Ligging

Ons complex bestaat uit verschillende
gebouwen die op een natuurlijke manier
met elkaar verbonden zijn.

Dat maakt dat u een hele dag bij ons
kunt vertoeven en elke keer weer een
andere ervaring heeft.

1. Restaurants, bar en zalen
2. Hotel
3. Ooleander
4. Beachclub

3 1

2

4



Bereikbaarheid en 
parkeren

Oolderhof  ligt midden in Limburg, op slechts 3 
kilometer van het centrum van Roermond.

We zijn makkelijk bereikbaar via de A73 en de A2. 
België en Duitsland liggen op slechts 15 minuten
afstand. Er liggen 4 internationale vliegvelden
binnen 1 uur rijden van Oolderhof  en zelfs 6 
binnen 1,5 uur rijden.

Oolderhof  is ook prima met het openbaar vervoer
bereikbaar vanuit Centraal Station Roermond. In 
overleg kunnen we onze eigen shuttle bus voor u 
inzetten.

Voor de gasten die met de auto komen, zijn er meer 
dan 400 gratis parkeerplaatsen.


