als centrum voor voorbereiding en erkenning in
Nederland en biedt daarvoor moderne accommodaties
en faciliteiten. Of het nou gaat om reünies of
vergaderingen, trainingen of symposia, het is allemaal
mogelijk. De gastvrijheid gaat daarbij verder dan enkel
het verblijf, want Doorn biedt ook de veiligheid van
onderling respect en vertrouwen. Een veilig en warm
huis voor iedereen met hart voor de geüniformeerde,
publieke taak.

Receptie

Atrium
Het grote, ruimtelijke atrium van de Basis biedt ruimte
voor bijeenkomsten van groepen tot 250 personen.
Er is de mogelijkheid van een podium met voorzieningen
voor licht en geluid. In combinatie met het restaurant
zijn nog meer gasten mogelijk.

Restaurant
De Basis heeft een sfeervol restaurant voor honderd
personen, een gezellige bar, lounge en een groot terras met
uitzicht op onze bosrijke omgeving. U kunt hier uiteraard
ook gebruik van maken in combinatie met de huur van
zaalruimte of wanneer u overnacht in ons hotel.

Atrium

Fitnessruimte

Receptie
De receptie biedt u ondersteuning voor uw activiteiten
op de Basis. Denk aan het verwelkomen van uw gasten,
het registeren van aan- en afmeldingen, het verzorgen
van trainingsmaterialen en de organisatie rond uw
bijeenkomsten en verblijf.

Hotel
Ons hotel biedt in totaal 37 ruime tweepersoonskamers.
Iedere kamer heeft een eigen televisie en badkamer met
douche en toilet. De kamers zijn luxe of zeer luxe ingericht,
naast twee studio’s met pantry.

Sauna

Restaurant

Rust en groen

Hotel

Relaxen

gasten uit de geüniformeerde wereld. Het staat bekend

Zalen

Bewegen

De Basis in Doorn biedt een warm onthaal voor onze

De zalen op de Basis zijn voorzien van internet, beamer,
en scherm. Tegen een meerprijs zijn een laptop en catering
beschikbaar. Er zijn diverse zaalgrootten, de zaalindeling
is flexibel en de maximale zaalcapaciteit is 250 personen.
In overleg is echter meer mogelijk.

Tafelen

Accommodaties

Zalen

Verblijven

De Basis

Ontmoeten

Vergaderen

Onze accommodaties

Ontmoeten >>>>> Creëren

Leren

Faciliteiten en omgeving

De Basis ligt centraal in het land, in de bossen bij Doorn
met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Rust en groen,
ideaal voor wandelen en fietsen. Het in 2013 geopende,
nieuwe gebouw van de Basis is ruim en licht van opzet.

De Basis

Leren >> Begeleiden >> Wandelen

Praten >> Parkeren >> Ondersteunen

Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de fitnessruimte en de sauna. Er is een stilteruimte en een gedenkplaats. Wij bieden overal in het gebouw gratis wifi aan.
In de zalen is standaard audiovisuele apparatuur aanwezig.
We bieden een ruime, gratis parkeergelegenheid.

>>>>>

Wij bieden maatwerk

Bewegen >>>>> Verblijven
Vergaderen

>>>>>

>> Relaxen >> Erkennen >> Delen >>

Netwerken >>>>> Tafelen
Produceren >> Trainen >> Sporten

>>>>> Communiceren >>>>>

Accommodaties
Gastvrijheid voor geüniformeerden in Doorn

Meer weten over onze mogelijkheden? Neem telefonisch
contact met ons op: 0343 47 42 00. Of stuur een e-mail
naar servicedesk@de-basis.nl.
Eten en drinken

>> Eten >> Drinken >> Fietsen >>

Contact met de Basis
Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
Postbus 100, 3940 AC Doorn
www.de-basis.nl

A 12

Arnhem

Utrecht

Afrit 21
Doorn

Afrit 20
Driebergen

de Basis

>
>
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A 225

Doorn

Diensten van de Basis worden mede
mogelijk gemaakt door het vfonds.

Delen

>>>>> (H)erkennen >>>>>

