Domus
Locus
De locatie voor workshops, trainingen & beleving

Welkom bij Domus Locus
Wij beschikken over een gezellige zaal met bargedeelte
(61,58 m2), een multi-functionele lunchruimte met open
keuken (35 m2) en twee gescheiden wc`s.
Voor groepen van vier tot vierentwintig personen bieden wij
een goed ingerichte locatie aan in een bosrijke omgeving. Alle
benodigde faciliteiten zijn aanwezig en gratis te gebruiken.

Vergaderingen, workshops, trainingen etc.
Onze bosrijk gelegen multi-functionele ruimtes bieden gratis faciliteiten zoals Wifi,

laptop, grote lcd-tv, beamer, dvd-speler en flipover. Een rustige, inspirerende locatie,
centraal gelegen met veel gratis parkeerplekken om met uw team aan de slag te gaan.

Videoconference

Er gaat niets boven een face-to-face ontmoeting maar in sommige situatie’s kan deze
vorm van vergaderen zeker een uitkomst bieden. Wij beschikken over het modernste
video-vergadersysteem.

Catering

Domus Locus maakt gebruik van biologische, eerlijke en duurzame streekproducten.
Dat is niet alleen gezonder, maar ook veel smakelijker. Het 100% vrijloop- en eerlijk
broodbeleg wordt bijvoorbeeld ingekocht bij www.degroenehorizon.nl.

(H)eerlijk lunchen

Wat dacht u van een een (h)eerlijke lunch, voorafgaand of aansluitend aan de
vergadering of workshop? Wij bereiden uw lunch met veel passie, liefde en aandacht
en maken gebruik van (h)eerlijke producten uit de omgeving.

Even een frisse neus halen?

Neem plaats op ons gezellige terrasje of maak een wandeling in het nabij gelegen bos
of heide. In het bosrijke buitenleven behoort een wandelsessie met een wandeltrainer
tot één van de vele mogelijkheden. En na een kopje Nespresso koffie of kopje thee
van Simon Level weer fris naar het volgende punt op de agenda!

Gezellig na-borrelen

Na een middag vergaderen, een ochtend intensieve training of een leuke workshop
is het heerlijk om de dag af te sluiten met een hapje en een drankje. Vraag naar de
uitgebreide mogelijkheden.

Dus bent u op zoek naar een sfeervolle, betaalbare en inspirerende locatie, midden
in de natuur met volop rust en ruimte? Een gezellige multifunctionele locatie
voor u en uw gezelschap met volledige arrangementen, zoals high thea, lunch &
maaltijden? Gratis parkeerplaatsen en maar 1 minuut lopen van station Wolfheze?

Dan heten wij u van harte welkom bij

Domus
Locus
De locatie voor workshops, trainingen & beleving
Wolfhezerweg 75 | 6874 AC Wolfheze | info@domuslocus.nl | 06 239 66 892

Kijk voor meer informatie op www.domuslocus.nl

