
Geachte lezer,

Graag laten wij u kennis maken met De Stadbroekermolen te Sittard, Limburg als locatie voor uw 

trouwdag, familiefeest, doopfeest, receptie, vergadering, seminar, bedrijfsfeest of presentatie. In 

de wijk Molenbeek aangrenzend aan het natuurgebied de Schwienswei ligt het omvangrijke 

molencomplex De Stadbroekermolen. Mede door de unieke ligging kunnen er tal van activiteiten 

plaats vinden. Geef onder het dak van dit monumentale molengebouw  uw eigen persoonlijke 

invulling aan uw bijeenkomst en combineer het samen met ons gastheerschap tot een 

onvergetelijke gebeurtenis.

STADBROEKERMOLEN SITTARD

infomap zakelijke bijeenkomsten 2019

onvergetelijke gebeurtenis.

Deze plek waar in het verleden landbouwer, molenaar en handelaar elkaar troffen om te werken

en te (onder)handelen, is de ultieme omgeving voor een bijeenkomst op niveau.

In alle rust en uitstekend bereikbaar. Met meer dan 400 m2 meeting en event oppervlakte,

gelegen op een schitterend landgoed, vormt de Stadbroekermolen in Sittard de ideale

bestemming voor al uw zakelijke bijeenkomsten.

Wij danken u voor uw belangstelling en hopen u spoedig als gewaardeerde gast te mogen 

ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Team Savelkoul

Léon en Ron Savelkoul

STADBROEKERMOLEN

Culinair Zalencentrum

Jacqueline Roufsweg 1 

6136 VG  Sittard

T: 046-4200881 locatie Stadbroekermolen

E: info@stadbroekermolen.nl



Prijslijst 2019

VERGADERARRANGEMENTEN, onze suggesties: Prijs BLZ

4-uurs vergaderarrangement "De Slijpmolen" € 24,50 4

8-uurs vergaderarrangement "De Oliemolen" € 41,50 5

8-uurs luxe vergaderarrangement "De Graanmolen" € 49,75 5

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief BTW en geldig tot en met 31-12-2019



Faciliteiten

Faciliteiten die de Stadbroekermolen u kan bieden

2 plenaire vergaderruimtes (airconditioned)

2 multifunctionele zalen 

Subruimtes

Moderne AV-middelen

Service Partner

Coffeebreak ruimte voor uw meeting

Draadloos internet

Capaciteit tot 150 personen op vergadergebied

Eigen terrein voor outdoor activiteiten

100 gratis parkeerplaatsen

Uitstekende verbinding met openbaar vervoer (stadbus lijn 13,

halte Rembrandtstraat stopt bij de inrit van het landgoed)
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Culinair

Culinair

Na een geslaagde dag kunt u bijvoorbeeld nog genieten van een borrel op onze binnenplaats.  

Ook serveren wij graag een diner of buffet voor u en uw gasten.

Wij hanteren de internationale keuken voor onze ruime keuze aan buffetten of

diners. De verschillende diner ruimtes en twee tuinterrassen bieden stijlvolle mogelijkheden

voor besloten diners en feesten tot 650 personen. In de STADBROEKERMOLEN vindt u

voor iedere gelegenheid een geschikte ruimte met een passende ambiance.

Omgeving

In de stad en toch buiten. Maak tijdens uw verblijf gebruik van de vele recreatieve faciliteiten. 

Ontdek de Westelijke Mijnstreek en haar buurlanden of loop een ronde op één van de zes exclusieve 

golfbanen in de directe omgeving. Voor groepen zijn er vele mogelijkheden zoals fietstochten

 in de Grensmaasvallei, boogschieten, hoogteparcours, schermen of een spannend parcours op 

ons eigen landgoed. Wij werken samen met diverse specialisten op gebied  van

teambuiling acitiviteiten.

Molenaar Roufszaal in theateropstelling   Molenaar Roufszaal 

Graanzaal in U opstelling Molenbeekzaal
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Vergaderarrangementen van de Stadbroekermolen

4-uurs vergaderarrangement "De Slijpmolen" 

  Gebruik van plenaire airconditioned vergaderruimte

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

Pen en schrijfblokje in de vergaderruimte

Refreshmentbuffet met versnaperingen in de pauze

Flip-over met stiften

Gratis draadloos internet

Gratis parkeren

Deelname vanaf 10 personen € 24,50

Bij minder dan 10 personen zal de prijs en eventueel de samenstelling

worden aangepast

Deelname vanaf 30 personen prijs op aanvraag

8-uurs vergaderarrangement "De Oliemolen" 

  Gebruik van plenaire airconditioned vergaderruimte

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

Pen en schrijfblokje in de vergaderruimtePen en schrijfblokje in de vergaderruimte

Broodjeslunch met standaard belegde broodjes en soep

Flip-over met stiften

Gratis draadloos internet

Gratis parkeren

Deelname vanaf 10 personen € 41,50

Bij minder dan 10 personen zal de prijs en eventueel de samenstelling

worden aangepast

Deelname vanaf 30 personen prijs op aanvraag

8-uurs luxe vergaderarrangement "De Graanmolen" 

  Gebruik van plenaire airconditioned vergaderruimte

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

Pen en schrijfblokje in de vergaderruimte

Refreshmentbuffet met versnapperingen in de pauzes

Uitgebreide luxe lunch met luxe belegde broodjes, salades en een warm gerecht

Flip-over met stiften

Gratis draadloos internet

Gratis parkeren

Deelname vanaf 10 personen € 49,75

Bij minder dan 10 personen zal de prijs en eventueel de samenstelling

worden aangepastworden aangepast

Deelname vanaf 30 personen prijs op aanvraag
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