
Groepsaccommodatie Overasselt
Een sfeervolle accommodatie omringd door de flora en fauna van Overasselt

✓ 100-180 personen ✓ 3 ruime recreatiezalen

✓ Centrale overdekt terras ✓ Exclusiviteit als groep

Recreatie- / eetzaal

De groepsaccommodatie Overasselt heeft 3 grote recreatie/-eetzalen. De 2 

grote recreatiezalen zijn voorzien van een sfeervolle openhaard, een vaste 

geluidsinstallatie, projectiescherm, openslaande deuren naar het terras en 

beschikken over tafels en stoelen voor 140 personen. De extra recreatiezaal 

boven heeft tafels en stoelen voor 30 personen en beschikt over een balkon 

met een prachtig uitzicht over de bossen en velden.

Sanitair

Het ruim opgezette en verzorgde sanitair is verdeeld over de beide vleugels 

van de accommodatie en telt in zijn totaliteit 16 douches, 20 wastafels, 16 

toiletten en 6 urinoirs. Een groot aantal van de kamers beschikt daarnaast 

over een eigen wastafel.

Lekker uitgerust voor de volgende dag

Groepsaccommodatie Overasselt bestaat uit een slaapzaal voor 24 personen 

en vier-, zes-, acht-, twaalf-, en veertien persoons kamers met stapelbedden.

Standaard zijn er 157 slaapplaatsen. Is de groep groter? Het is mogelijk om de 

slaapplaatsen uit te breiden naar maximaal 180 slaapplaatsen door extra 

stapelbedden te plaatsen in de recreatiezaal op de 1e verdieping.

De natuur maakt hongerig

Je kan zelf de catering regelen in de complete zelfverzorgingskeukens die 

grenzen aan de recreatiezalen met uitgiftebalie. Beide keukens bestaan uit:

• 4-pits elektrisch fornuis

• Dubbele koeling

• Professionele vaatwasser en wasbak met voorspoeler

• Ruime oven, magnetron en waterkoker

• Horeca koffiezetapparaat en Nespresso machine

• Complete keukeninventaris
Adres locatie:

Sint Walrickweg 9

6611 KG Overasselt

Adres kantoor:

Hoogstraat 52

6611 BZ Overasselt

Tel: 024 622 18 29

info@hetbuitencentrum.nl

100 - 180 personen

22 toiletten / 16 douches

3 recreatie- / eetzalen

21 slaapkamers / 157 slaapplaatsen

Eigen kampvuurplaats

Activiteitenterrein

Buitensportterrein

Wifi



Zelf meenemen

• Hoeslaken en kussensloop

• Dekbed of slaapzak

• Handdoeken

• Toiletpapier, gastendoekjes 

en zeep

• Thee- en vaatdoeken

• Afwasmiddel

• Vaatwastabletten

• Schoonmaakmiddelen 

• Vuilniszakken

• EHBO

Bij te boeken
Kies voor het gemak van maaltijd service

Wij kunnen uiteraard ook één of meerdere maaltijden verzorgen. Van een los 

ontbijt tot vol pension. Of denk aan een heerlijke barbecue.

De maaltijden zijn van goede kwaliteit, lekker, afwisselend en voedzaam. 

Allergieën of speciale dieetwensen? Natuurlijk houden we hier rekening mee.

Bij gebruik van de groepsaccommodatie Overasselt worden de maaltijden in 

buffetvorm geserveerd of gecaterd.

Maak het verblijf compleet met uitdagende buitenactiviteiten

Tijdens het verblijf beschik je naast binnenruimte ook over een prachtig 

buitenterrein met een grote vuurplaats, een mooi speelbos en een groot 

speelveld.

Daarnaast beschikken wij over een ruim activiteitenterrein waar wij leuke en 

uitdagende buitenactiviteiten aanbieden voor jong en oud. Onze professionele 

instructeurs begeleiden je graag hierbij.

Zo kan je kiezen voor een avontuurlijk klimbos, leren om vuur te maken, 

boogschieten, ontsnappen uit een unieke escape room en nog veel meer…

Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden voor maaltijden en 

activiteiten!
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