
  

 

GROEPSACCOMMODATIE  

DE HOFSTEE 
 

Bent u op zoek naar een stijlvolle 

accommodatie voor een grote 

groep?  

Zoek dan niet verder!  

 

De Hofstee is een combinatie van 

Het Voorhuys en Het 

Aghterhuys.  

 

Het is mogelijk om een gedeelte 

van het complex of zelfs het 

gehele terrein af te huren. 

 

De Hofstee  

’t Voorhuys + 6 boerderijlodges  

Totaal 20 kamers  

 

Gehele complex  

’t Voorhuys + 12 boerderijlodges 

Totaal 26 kamers  

 

 

 

 
 

GROEPSACCOMMODATIE 

DE HOFSTEE 

 

Geschikt vanaf  

50 tot 75 personen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hofstede Landduin 

Schouwberg 8 

5527JH Hapert 

(06) 221 06 950 

info@hotel-landduin.nl 

www.hotel-landduin.nl 



Gasten aan het woord!   

“Ontzettend gaaf huis voor een perfect familieweekend! 

Zeer ruim, van alle gemakken voorzien en goed geschikt 

voor jong en oud. Ingrediënten: goede gesprekken onder 

het genot van een hapje en een drankje, gezellige bar, 

buiten en binnen veel speelruimte voor de kids, veel 

spelletjes gedaan, een te gekke familiequiz met behulp van 

de beamer en wifi en dankzij het overdekte terras in maart 

kunnen barbecueën :-D Mooie herinneringen gemaakt 

afgelopen weekend! Dank voor jullie gastvrijheid! “ 

Familie Mulders, Horst 

“Mooie, stijlvolle en perfecte locatie voor een leuk 

familieweekend!”  

Familie Janssen, Breda 

 

“Hofstede Landduin een toplocatie voor grote groepen. 

Net een super leuk familieweekend achter de rug.” 

Familie Daens, Hoorn 

“Deze week gelogeerd in Hofstede Landduin een Top 

locatie . 

Voor kleine en grote groepen.” 

Familie Vanaenrode, Retie  

“We hebben met de familie van 56 personen een week 

doorgebracht in de boerderij. Een betere locatie konden 

we ons niet wensen. Het was SUPER. Dank je wel voor 

jullie gastvrijheid; we hebben genoten.” 

Familie de Laat, Goirle 

“Hartelijk dank voor het geweldige verblijf in De Hofstee. 

Wat een fantastische accommodatie! Wij zijn het er 

unaniem over eens dat dit de beste accommodatie is die 

wij tot nu toe met onze familie hebben bezocht.“ 

Familie van de Ven, Maarssen 

 



 

  

Slaapkamers in ’t Voorhuys  

 

Er zijn 4 slaapkamers op de begane grond met 

eigen entree en terras.  

Daarnaast zijn er 10 slaapkamers op de eerste 
verdieping.  

Alle 14 slaapkamers hebben eigen sanitair en 

een TV.  

 



 

 

  

Kamers geschikt voor mindervaliden 

 

De 4 kamers op de begane grond met terras 

en eigen entree zijn lekker ruim, drempelloos 

en allen voorzien van een ruime badkamer.  

 

De badkamer heeft een douchestoel, 

toiletbeugel, kantelbare spiegel, onder-

rijbare wastafel en verlengde kraanhendels.  

 



  

Boerderijlodges 

 

De boerderijlodges zijn voorzien van twee 

tweepersoonsbedstedes met comfortabele 

boxspring matrassen. Daarnaast is het 

mogelijk om bedden op de begane grond te 

plaatsen.  

 

Op de begane grond bevinden zich de 

badkamer en de keuken. 

 

De keuken bestaat uit een 4 pits gasfornuis, 

combi-magnetron, vaatwasser en koelkast 

met vriesvak.  

 

Het servies, bestek, kookgerei, pannen, 

Senseo apparaat en waterkoker staan voor u 

klaar. 

 



  

Keuken 

 

De professionele keuken is voorzien van een 

8-pits gasfornuis, combi-steamer oven, 

professionele vaatwasser, magnetron, 

koffiefilterapparaat, waterkoker, vrieskast en 

twee grote koelkasten.  

 

Daarnaast zijn er volop potten, pannen en 

kookgerei aanwezig om een heerlijke 

maaltijd te bereiden.  

 



 

  

Leefruimte 

 

De bijzonder huislijke en ruime leefruimte is 

voorzien van een bar en mooie schouw.  

 

De bar is uitgerust met voldoende servies en 

glaswerk, Senseo-apparaat en twee 

bewaarkoelingen.  

 

Daarnaast is er volop bergruimte in de bar 

aanwezig. 

 



  

Leefruimte 

 

Er zijn grote eettafels en bartafels om 

met zijn allen gezellig te eten, te 

drinken of een spelletje te spelen. De 

indeling is flexibel.  

 

Entertainment 

Hoge resolutie beamer met scherm, 

televisie tafelvoetbalspel en 

muziekcomputer. 

 



 

  

Buiten 

 

’t Voorhuys is voorzien van een gedeeltelijk 

overdekt terras met tuinmeubilair. 

 

Er zijn diverse grasvelden geschikt voor sport 

en spel of om lekker te luieren. 

 

Er is een zandveldje met een trampoline, 

tafeltennistafel en een volleybalnet. 

 



Plattegrond ‘t Voorhuys: Begane grond  
  



Plattegrond ‘t Voorhuys: Eerste verdieping  
  



Plattegrond ‘t Aghterhuys: Begane grond  
 

  

  



Plattegrond ‘t Aghterhuys: Eerste verdieping   



 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden bij Hofstede 

Landduin? Neem dan contact 

met ons op en maak uw 

wensen kenbaar.  
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