
EEN NIEUWE MANIER   

VAN VERGADEREN
Let’s act united | from inside to insight 



Vergaderbos is een unieke plek
voor inspiratie, inzicht, 
intrinsieke motivatie. Natuur
leeft, geeft en verbindt. 
Creativiteit stijgt met 50% na 
4uur in de natuur. 

Corona proof werken in de 
ongerepte natuur werkt!

Het is nu het moment om te 
verbinden op een nieuwe
manier. 

VERGADERBOS 
A NEW WAY OF CONNECTING  



From inside to insight
We organiseren
connecterende werkmeetings
van mei tot september
voor teams en groepen
van 10-15 personen
Samen Zijn, 
Samen Groeien, 
Samen Toekomst Maken.
Welkom in Vergaderbos : 
meer connectie, beter actie

VERGADERBOS  

IN BESCHERMD 

NATUURGEBIED 



Vergaderaccommodatie middenin bos
en historische bloemenweides

Off-grid: ‘s morgens voor u ingericht,             
‘s avonds terug natuur

Met handige stoelen, tafeltjes, zitzakken
én verrassende werk en vergaderhoeken

Met mobiele vergaderborden,                   
wifi hotspot en 4G connectie

Met off-grid sanitair, tipitent en schuiltenten
Met inspirerend vergaderwandelparcours vlakbij

en tips rond geconnecteerd vergaderen
Met fiets- en wandeltips in de buurt

Op maat : picknick’s, workshops, sport of verblijf

In open lucht, corona-proof, 
Verschillende buitengewone werksettings naar keuze
9-17h | 30 EUR pp excl btw |10-15p

ERVAAR BUITENGEWOON

CONNECTERENDE WERKSETTINGS 



Actunited trajecten
met workshops naar keuze in samenwerking met 
experten naar keuze, vanaf 40 EUR pp.                
Voorstellen op aanvraag.

Gezellige team picknicks ter plekke
met duurzame catering ism lokale sociale herberg
‘t Hofke, vanaf 20 EUR pp en after work picknicks
op aanvraag

Sport als starter of afsluiter
met yoga ter plekke, kayak, fietsen en wandelen in 
de Stiltedriehoek Leuven-Averbode-Tongerlo. 
Informatie en organisatie op maat

Meerdaags verblijf op wandelafstand
in B&B of hotel in de buurt of paalkamperen

BIJKOMEND 

PROGRAMMA                      

OP MAAT 



V

PRAKTISCH 

Vergaderbos Demervallei
privaat natuurgebied,

van mei tot september
toegankelijk mits toelating

Makkelijk bereikbare
off-grid vergaderaccommodatie

40km van Brussel | parking en bushalte op 500m
Gelegen op grens Brabant- Antwerpen - Limburg 

2 treinstations op wandelafstand

Werkmeeting van 9-17h | 30 eur pp excl btw |10-15p  
Vooravond van 18-22h | 30 eur pp incl btw | 10-15p 

Één of meerdaags programma op maat op aanvraag
Vraag naar weer-garantie boekingsopties

Voor reservaties en offertes op maat
contacteer Hilde, uw Vergaderbos host  

hilde@actunited.be| +32 496 916052  



Lorem ipsum dolor sit amet, id congue sententiae mea, bonorum 

eruditi nominavi ut cum, has lucilius platonem ocurreret no. Ea duo 

probatus assentior, dolorem consectetuer in vix. 

UW VERGADERBOS

UW NIEUWE GROEI NU
in verbondenheid met jezelf, de ander, de natuur en de wereld



VERGADERBOS 
A NEW WAY OF CONNECTING 

VERGADERBOS IS EEN INITIATIEF VAN 
SAMENWERKINGSPLATFORM ACTUNITED

WWW.ACTUNITED.BE 


