
 

  

 

Groepsaccommodatie  

Het Voorhuys 

 

 

Super de luxe, landelijk gelegen, 

ruime en comfortabele 

accommodatie voor jong en oud 

met tuin, (overdekt)terras en 

grasvelden. 

 

 

Het Voorhuys  

Totaal 14 kamers  

 

 

Uitbreiden is mogelijk!  

Er zijn 12 boerderijlodges 

beschikbaar om uit te breiden.  

 

 

 

 
 

Groepsaccommodatie  

Het Voorhuys  

 

Geschikt vanaf  

28 tot 42 personen 
 

 

(Uitbreiden mogelijk  

tot 75 personen) 
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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 

 

“Geweldige accommodatie, voor jong en oud. 
Gezellige woonkamer met audio en video installatie. 
Mooie slaapkamers, fijne bedden en schoon sanitair. 

Echt een aanrader!” 

Familie de Laat, Oirschot 
 

“Prachtige plek, mooi huis voorzien van heerlijke bedden, 

luxe douche en alles wat je nodig hebt om een weekend 

met een groep te genieten!” 

Familie van Son, Heeze 

“Bij aankomst stond de cake al klaar en er was een 

hartelijk welkom door de eigenaresse. Hofstede Landduin 

is een erg mooie accommodatie met schone slaapkamers 

voorzien van alle luxe en met een keuken die in een 

restaurant niet zou misstaan. 

Landduin ligt in een groene omgeving met uitzicht over de 

weilanden. Gelegen op ca. 200 meter van Landal  het 

Vennenbos.” 

Familie Smetsers en vrienden, Haarlem 

 

“Wij hebben hier een familieweekend gehad met 29 

mensen. Zeer vriendelijke ontvangst, alles super schoon. 

Mooie kamers, goed uitgeruste keuken in één woord TOP. 

Wij komen hier zeker nog een keer terug.”  

Familie de Haas, Culemborg 

Hofstede Landduin heeft onze verwachtingen, die al erg 

positief waren, ver overtroffen. Een hele week met 26 

familieleden in 't Voorhuys is uitstekend bevallen. En 

gelukkig volgend jaar weer.  

Familie van Eindhoven, Nunen 



 

  

Slaapkamers 

 

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.  

Twee van de 4 badkamers hebben een 

alarmsysteem.  

 



  

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 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 diverse grote eettafels en 

bartafels om met zijn allen gezellig te 

eten. Ook is er een knusse zithoek bij 

de tv om te relaxen. De indeling is 

flexibel.  

 

Entertainment 

Hoge resolutie beamer met scherm, 

televisie, tafelvoetbalspel en 

muziekcomputer. 

 



 

  

Buiten  

 

Het 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: Begane grond  
  



Plattegrond: 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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