
Ontvang uw gasten op een verrassende plek aan de Maarsseveense Plas

Aan het water van de Maarsseveense Plas is een bijzondere locatie gecreëerd voor vergaderingen,
trainingen, recepties en feesten. Een locatie met een spannend en avontuurlijk tintje in een groene omgeving.
Een ervaring en eye-opener voor uw gasten.

Evenementen
Hier staat een nieuw duikcentrum waar jaarlijks honderden duikers uit binnen- en buitenland gebruik van
maken. Maar bovendien: een professioneel zalencentrum met gevarieerde mogelijkheden op het gebied van
ruimteverhuur en catering. Van een simpele vergadering tot een groots feest. 

Outdooractiviteiten
Het centrum bevindt zich binnen het recreatiepark Maarsseveense Plassen. Het park omvat een
natuurzwembad en diverse buitensport-, watersport-, fiets- en wandelmogelijkheden. Door onze nauwe
samenwerking met Outdoor Inn en Inn Style kan ook op (water)sport en outdoorgebied invulling aan uw
programma gegeven worden.

Aan duikers biedt het centrum ruime kleedkamers, warme douches, een
volautomatische compressorinstallatie en een decompressietank voor
het maken van droge duiken. Een recente  aanwinst is het prachtige
onderwaterhuis met trainingsplatform, verse lucht, verlichting, etetera.

Bereikbaar
Uniek is de ligging van het park, centraal in Nederland tussen de A1 en
A2 aan de tussenliggende verbindingsweg N230. Parkeren op het
uitgestrekte parkeerterrein voor de deur is gratis. 



Eten & drinken
De goed geoutilleerde bar en keuken staan voor u klaar. Een eenvoudig kopje koffie, een sportieve lunch, een
exclusief buffet? In overleg met u wordt een op maat gesneden arrangement geregeld. Vraag naar de
mogelijkheden!

Zalen
De ruimtes zijn zeven dagen per week beschikbaar en worden per dagdeel verhuurd: 8:30-12:30, 13:00-17:00
en 19:00 tot 23:00 uur.

Zalen Capaciteit
afhankelijk van opstelling

School U-vorm Receptie Diner

Noordzee (ca. 80 m² ) 32 22 55 40

Oostzee (ca. 80 m² ) 32 22 55 40

Combi Noord - en Oostzee (ca. 160 m² ) 64 44 110 80

Waddenzee (ca. 50 m² ) 22 18 35 25

Rode Zee 1e etage (ca.120 m²)
Beschikbaar vanaf 2010

50 35 80 50

Grand café (ca. 180 m² ) 140 80

Coffeecorner 1e etage (ca. 60 m² )
Beschikbaar vanaf 2010

40

Overige ruimtes Capaciteit

Receptie Diner

Keuken (ca. 50 m² )

Buitenterras (ca. 300 m² ) 200 120

Dakterras (ca. 100 m² )

Kleedruimtes incl. douches Ca. 60 (80) heren en 40 (50) dames

Kleine bestuurskamer 4 - 5

Verhuur
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ton van Galen (e-mail: info@sdmp.nl, 06-54902760).

Contact
Bezoekadres: Recreatiecentrum  Maarsseveense Plassen Postadres: Gallileïstraat 40

Herenweg 53, 3602 AN  Maarssen 1223 GM  Hilversum

Route
Op onze website vindt u een uitvoerige routebeschrijving: www.sdmp.nl


