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Dat kan ook nu nog. Gelukkig een stuk sneller. Via de A1, A50 
of N348 ben je vanuit alle windstreken zo in Deventer. De trein 
brengt je comfortabel vanaf het centraal gelegen station 
direct in het historische stadshart op de bruisende Brink en 
bij de evenementenlocaties. Onze authentieke, eigenwijze en 
vernieuwende stad biedt tal van uitnodigende en verrassende 
locaties. Je wordt er gastvrij onthaald. Mijn ervaring is ook dat 
velen die voor een zakelijk event naar Deventer komen, graag 
terugkeren voor een weekendje Deventer met familie of vrienden. 

Kortom, Deventer heet je van harte welkom!  

Ron König  
Burgemeester Deventer

Op zoek naar een stad en locatie voor een zakelijke event? 

Dan ben je in Deventer aan het juiste adres. In de bloei 

van de Hanzetijd kwamen kooplieden uit heel Europa naar 

onze Hanzestad aan de IJssel om handel te drijven op de 

fameuze jaarmarkten. Het nuttige en aangename gingen 

hand in hand. Je was toen wel weken onderweg over de 

IJssel of landwegen. Kooplieden wisten destijds goed dat 

ze in Deventer succesvol en ontspannen zaken konden 

doen.

Voorwoord

Deze Zakelijke Brochure is ontwikkeld door Deventer Marketing.
 
Fotografie: 
Rob van de Laan 
Gemeente Deventer 
Gerard Dubois 
Beeldmateriaal aangeleverd door afzonderlijke locaties
 
Ontwerp & realisatie: Studio Wonder, Deventer
 
Deventer Marketing
Brink 89, 7411 BX Deventer
www.deventermarketing.nl 
0570 6499 59
© Eerste editie, eerste druk, september 2020
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem of worden overgezet in 
welke vorm dat ook (elektronisch, fotokopie of anderszins) zonder 
toestemming van de opdrachtgever. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijk zorg samengesteld. De redactie, noch de opdrachtgever kan 
aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van eventuele 
onjuistheden en/of onvolkomenheden.
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Deventer, stad 
van mogelijkheden
Niet voor niets is Deventer al eeuwen een trefpunt voor 

zakelijke ontmoetingen. Door de ligging aan de IJssel 

groeit de stad al vroeg uit tot een plek waar goederen 

worden verhandeld en kennis wordt uitgewisseld. In 

de 9de eeuw was Deventer een belangrijk economisch 

en religieus centrum. Als Hanzestad groeit de stad in 

de 14de en 15de eeuw uit tot één van de belangrijkste 

handels- en kenniscentra in Europa. Tegenwoordig is 

Deventer een kennis- en ICT stad waar ruimte wordt 

geboden aan innovatie en creativiteit, waar jonge talenten 

kansen krijgen en waar bovendien gedacht wordt aan een 

duurzame toekomst. Deventer is een stad van kansen en 

mogelijkheden. Het is hier al eeuwen goed zaken doen!
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Ruimte voor 
innovatie 
 

Op diverse plekken in de stad bundelen startups, 

topondernemers en studenten de krachten en worden er 

innovatieve ideeën ontwikkeld. De oplossingen die talenten 

hier ontwikkelen, worden wereldwijd toegepast. De top van de 

Nederlandse ingenieursbedrijven ontwerpt vanuit Deventer 

hoogwaardige oplossingen op het gebied van infrastructuur, 

water, ruimte, milieu en bouw. Deventer is een broedplaats 

van innovatie op het gebied van technologie, ICT, chemie en 

duurzame circulaire economie.

Kennisstad
 

Deventer is de thuisbasis van een groot aantal kennisintensieve 

bedrijven. De kennisindustrie van Deventer is eeuwenoud. Uitgevers 

en drukkerijen vestigden zich al vroeg in deze stad en de oudste 

wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, gesticht in 1560, staat 

nog steeds in Deventer. Samen met tal van bedrijven en instellingen 

worden de schouders onder een gemeenschappelijke ambitie 

gezet: Deventer dé ICT-stad van het Oosten. De vele succesvolle 

ICT-bedrijven van Deventer zijn dan ook belangrijke bouwstenen 

voor economische groei. Daarom wordt er veel tijd, geld en energie 

geïnvesteerd in een bloeiende informatie- en communicatiesector. 

06



Kansen 
voor jong 
talent
 

Talent wordt in Deventer niet alleen 

opgeleid door het Aventus en Saxion 

University of Applied Science. Zij krijgt 

ook de ruimte om te experimenteren en te 

groeien, bijvoorbeeld in de Technicampus 

en in het Saxion innovatielab. Deze 

fysieke plek, speciaal voor (startende) 

ondernemers, biedt studenten de 

mogelijkheid om tijdens hun studie aan de 

slag te gaan met hun eigen bedrijf. Ook in 

de gevestigde toonaangevende bedrijven 

in duurzaamheid, ICT, ingenieursbedrijven 

of het topklinische ziekenhuis krijgt talent 

de ruimte om zich te ontwikkelen. 

Goed voor 
het milieu
 

In Deventer wordt gewerkt aan een 

duurzame toekomst. Als hotspot voor 

business innovatie en development 

zet Deventer de deur open naar 

duurzaam ondernemerschap. Het lokale 

bedrijfsleven loopt bovendien voorop 

in cleantech: schone technologie voor 

een groene, energieneutrale toekomst. 

De stad heeft een van de meest 

duurzame overheidsgebouwen van 

Nederland en bedrijven in Deventer 

zetten ook enorme stappen naar een 

energieneutrale stad. Zo hergebruiken 

de bedrijven BYK, AKZO en Ardagh 

warmte, heeft Auping een circulair 

bedrijfsproces en bouwen bedrijven op 

A1 Bedrijvenpark Deventer aardgasloos. 

0908



facts & figures 10x waarom Deventer?!
één van de 18 Hanzesteden 
in Nederland én de oudste 
Hanzestad van Nederland

Erasmus en
Geert Groote
studeerden hier

gemiddeld 6 treinen
per uur naar de Randstad

meermaals genomineerd en 
uitgeroepen tot 
beste Evenementenstad 

3 miljoenbijna
bezoekers per jaar

105
restaurants

100.000
inwoners

8
evenementcapaciteit tot
ongeveer 125.000 personen

zaalcapaciteit tot
ongeveer 750 personen

609
winkels

11.000
studenten

53
bars

7
hotels

216
hotelkamers

evenement
locaties

01  Historische kern met middeleeuws centrum

02 Hotels en restaurants in elke prijsklasse

03 75 minuten rijden van Schiphol International Airport

04 Andere grote luchthavens op 1,5 uur afstand

05 Gevarieerd aanbod van zakelijke eventlocaties

06 Compacte en overzichtelijke stad

07 Amsterdam, Rotterdam en Utrecht op
 minder dan 1,5 uur rijafstand

08 Deventer loopt voorop in duurzaamheid 

09 Centrale ligging langs de A1 en A50

10 Innovatieve en creatieve stad
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combineer uw zakelijke bijeenkomst 
met een bezoek aan:

Deventer 
bezienswaardigheden
Deventer staat bekend om de prachtige binnenstad 

aan de oevers van een slingerende IJssel. De stad biedt 

talloze bezienswaardigheden en attracties. 
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Historische stadscentrum  
In het oude handelshart van de stad zijn talloze middeleeuwse 
steegjes en prachtige monumenten te vinden. Het historische 
stratenpatroon tekent nog steeds de contouren van de stad 
en met een enorm respect voor het verleden zijn er prachtige 
monumenten uit het rijke verleden bewaard gebleven. 

De Lebuinustoren
De toren van de Lebuinuskerk prijkt 
statig boven Deventer uit en tekent zo 
de beroemde skyline van de stad. Via 
een smalle spiltrap van 220 treden wordt 
de toren, ook wel de lantaarn genoemd, 
bereikt. Het uitzicht over de stad, de 
omliggende dorpen, de uiterwaarden en de 
slingerende rivier de IJssel is de klim meer 
dan waard. 

Evenementen
Deventer is evenementenstad bij 
uitstek. Een aantal keer per jaar stroomt 
de stad vol met bezoekers voor de 
grote evenementen als internationaal 
buitentheaterfestival Deventer op Stelten, 
de grootste boekenmarkt van Europa of 
het Dickens Festijn. 

Deventer Koekwinkel
In Deventer wordt al meer dan zes eeuwen 
koek gebakken. Het recept van Deventer 
Koek is inmiddels het best bewaarde 
geheim van de stad. De mysterieuze 
kruidenmelange maakt de smaak 
onnavolgbaar. Niet voor niets wordt 
Deventer ook wel de Koekstad genoemd. 
In het authentieke Deventer Koekwinkeltje 
aan de Brink komt de koek nog dagelijks 
vers uit de oven.

Het Bergkwartier
Deze prachtige wijk stond ooit op de 
lijst om gesloopt te worden. Een groep 
inwoners verenigde en verzette zich en 
kochten talloze panden op. Vandaag 
de dag is het misschien wel de mooiste 
en sfeervolste wijk van de stad met 
authentieke winkels en horeca. Het 
Bergkwartier is bovendien het decor voor 
het jaarlijkse Dickens Festijn. 

Het stadhuis
Het stadhuiskwartier verenigt het 
oude historische stadhuis (Top 100 der 
Nederlandse UNESCO-monumenten) met 
een nieuw stadskantoor. Het ontwerp sluit 
naadloos aan bij de stedenbouwkundige 
structuur van Deventer; tuinen en 
binnenpleinen zijn met elkaar verbonden 
door paden, steegjes, gangen en poorten. 
Kunstenaar Loes ten Anscher verzamelde 
2.264 vingerafdrukken van Deventenaren 
en verwerkte deze in de raamwerken van 
het gebouw. 

De Waag
Eén van de iconen van de stad. Als 
stille getuige heeft De Waag, centraal 
gesitueerd op het stadsplein de Brink, 
sinds 1526 glorietijden, oorlog en honger 
gezien.  
Het gebouw was als waag in gebruik tot 
1862. Tegenwoordig huisvest in het scheve 
waaggebouw Museum De Waag waar het 
verhaal van de stad wordt verteld. 
De historie van Deventer en haar roemrijke 
verleden komen hier tot leven. 

Geert Groote Huis
Hij is de belangrijkste Deventenaar uit 
de geschiedenis; Geert Groote (1340 – 
1384). Tot ver buiten de landsgrenzen van 
Nederland is hij bekend als grondlegger 
van de ‘Moderne Devotie’, een spirituele 
beweging binnen de middeleeuwse 
katholieke kerk. Het is dé plek waar nu 
het verhaal van Geert Groote wordt 
verteld en waarom hij kritiek had op de 
kerk en de samenleving en waarom zijn 
gedachtegoed nog altijd actueel is. 
 
Havenkwartier 
creatieve hotspot
Het creatieve hart van Deventer, het 
zogenaamde Havenkwartier, bevindt zich 
op steenworp afstand van het centrum. 
Deze levendige, eigenzinnige stadswijk 
ademt creativiteit! De oude binnenhaven 
van Deventer is de lokale hotspot voor 
creatieve ondernemers en bewoners die 
samen een unieke plek hebben gecreëerd. 

Tip



Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
Deventer is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. 
De stad ligt centraal op de spoorverbindingen tussen Amsterdam/
Rotterdam en Oost-Nederland of Duitsland en op de lijn Zwolle-
Arnhem/Nijmegen. Vanaf Schiphol Airport Amsterdam is het 70 
minuten met de trein en vanuit Deventer vertrekt er zes keer per 
uur een trein naar het westen van het land. Ook de grote steden in 
het noorden, oosten en zuiden zijn goed te bereizen met de trein 
van en naar Deventer. 

Reistijden per trein: 
Deventer - Amsterdam CS  1 u 21 min 
Deventer - Schiphol Airport 1 u 21 min 
Deventer -Rotterdam CS 1 u 39 min
Deventer - Den Haag Centraal 1 u 35 min
Deventer - Groningen 1 u 27 min
Deventer – Nijmegen 58 min
Deventer - Utrecht CS  53 min
Deventer – Enschede 43 min

Diverse locaties in Deventer zijn goed bereikbaar met de bus. 
Syntus verzorgt het busvervoer van, naar en in Deventer. Met de 
bus zijn ook de belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuis, scholen, 
winkels en bedrijven op een duurzame manier bereikbaar. Vanaf het 
NS- en busstation is de loopafstand naar het centrum 5 minuten.

Groepsarrangementen
Wilt u uw evenement of zakelijke ontmoeting 
aanvullen met een groepsactiviteit?
Dan kunt u terecht bij de Afdeling Groepen 
van de VVV Deventer.  
 
Hierbij een greep uit het aanbod: maak 
een stadswandeling door de historische 
binnenstad, vaar over de IJssel, volg een 
dansworkshop of ontdek nieuwe drankjes 
tijdens een proeverij. 

groepen@vvvdeventer.nl 
tel.: 0570 - 710 120 #2

Deventer ligt op een logistiek knooppunt van wegen, 

spoorverbindingen en waterwegen, binnen de belangrijkste 

Europese transportaders. De A1 is de transportas van 

Nederland naar Oost-Europa, de A50 zorgt voor een 

noordzuid verbinding. De bereikbaarheid wordt versterkt 

door de goede verbindingen met het openbaar vervoer 

en vijf internationale luchthavens binnen maximaal 3 uur 

rijden. 

De IJssel en de ontwikkeling van een nieuwe 

containerterminal in de binnenhaven maakt duurzaam 

vervoer over water mogelijk. De nationale en 

internationale verbindingen zijn nog altijd sterk door de 

Hanzegeschiedenis en de centrale ligging in Nederland 

tussen Amsterdam en Duitsland.

Voor elke bijeenkomst een geschikte locatie: diverse sferen en omvang

eten groepen slapen
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Locaties
01 DAVO Bieren
02 Sociëteit de Hereeniging
03 De Leeuwenbrug
04 De Scheg 
05 Deventer Schouwburg 
06 DOK H2O 
07 De Gasfabriek
08 Het Volkshuis
09 Hotel Gaia bij Nieuw Rande
10 Grand Boutique Hotel-Restaurant 
 Huis Vermeer
11 De Lebuinuskerk
12 MIMIK 
13 De Oude Mariakerk 
14 Postillion Hotel
15 PUNT 
16 Sandton IJsselhotel 
17 Rederij Celjo (vertrekplaats)
18 Rederij Eureka
 
 Voetveer
 Station
 Ziekenhuis
 VVV Deventer 
 
 
Parkeren
Parkeren in Deventer kan in één van de 
parkeergarages (cash, pin of credit card), 
en in sommige gebieden ook gewoon in de 
straat. In het gehele stadscentrum geldt 
betaald parkeren. Parkeren in de garages 
van het centrum is voordeliger dan op 
straat bij een parkeerautomaat. 

Parkeergelegenheden in het centrum: 
P1 Centrumgarage 
Op de Keizer 1, Deventer 
www.centrumgarage-deventer.nl
575 plekken 
24 uur per dag open

P2 Parkeergarage Brink  
Emmastraat, Deventer
300 plekken
24 uur per dag open 
 
P3 Stationsplein 
Stationsplein 1, Deventer
222 plekken
24 uur per dag open 

P4 De Boreel 
Boreelplein 45 (ingang: Kazernestraat), 
Deventer | www.q-park.nl
670 plekken 
inrijden: 7:00-00:00 uur 

P5 Stadspoort
Binnensingel, Deventer
200 plekken 
T.G. Gibsonstraat, Deventer
50 plekken 
24 uur per dag open 

P6 Sluisstraat
Sluisstraat, Deventer 
80 plekken 
24 uur per dag open
 
P7 Beestenmarkt  
Beestenmarkt, Deventer
50 plekken 
24 uur per dag open
 
P8 Parkeergarage Beestenmarkt 
Beestenmarkt 3, (ingang: Hoge Rij)
60 parkeerplekken 
Open: ma.-za.: 7:30-22:30 uur,  
zo. 10:30-18:30 uur (in- en uitrijden buiten 
openingstijden niet mogelijk)

P9 P&R Handelskade
Handelskade, Deventer 
www.q-park.nl
247 parkeerplekken
24 uur per dag open

P10 Verzetslaan 
Verzetslaan 
306 plekken 
24 uur per dag open 

P11 De Worp
Worp (navigatie: Worp 2 of Bolwerksweg 1)
Bomenlaan 
100 plekken 
Melksterweide (gratis)
200 plekken 
 
Met de voetveer bent u met een paar 
minuten aan de overkant van de IJssel en in 
het centrum

Voetveer
Deventer beschikt over een voetveer om 
van de binnenstad naar de overkant van de 
IJssel te gaan, de Worp genaamd.  
Het pontje vaart de hele dag op en neer 
binnen de dagelijkse vaartijden. 
Werkdagen   07:30 - 23:00
Zaterdag  09:00 - 23:00
Zondag  10:00 - 23:00
 
Tarieven: (pinnen is mogelijk)
Enkel: €1,10 | Enkel met fiets €1,30  | 
Retour: € 1,60 (geldig op de dag van 
afgifte) | 20 Ritten: €13,- 

Thuishaven Veerdiensten B.V. 
Bolwerksweg 1, Deventer 
+31 (0)6 11 56 56 49
info@pontjedeventer.nl 
www.pontjedeventer.nl

Locaties
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Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, brainstormsessie, 
presentatie, training, vergadering, 
workshop, bedrijfsborrel, teambuilding

Davo Bieren
Sluisstraat 6,  
7411 EG DEVENTER 
+31 (0)570 86 64 31
reservering@davobieren.nl
www.davobieren.nl

Sinds 2016 brouwt en tapt DAVO haar 

speciaalbieren in het karakteristieke 

fabriekspand. Ondanks dat het ambacht 

dat er wordt uitgevoerd is veranderd, is 

het karakter van het pand onveranderd 

gebleven. Als bezoeker van DAVO zit je 

midden in het brouwproces. Daar waar 

bier wordt gebrouwen is ook waar het bier 

wordt gedronken. Dit is dan ook waarom 

de stempel ‘Brewpub’ op deze locatie kan 

worden gedrukt. 

“De brouwinstallatie staat onverhuld in 

het pand waardoor je als bezoeker een 

perfecte kijk op het brouwproces krijgt.” 

Het gebrouwen bier wordt, doormiddel van 

leidingen aan het plafond, rechtstreeks 

naar de bar geleid. Achter de bar bevinden 

zich twaalf tapkranen met eigen bieren, 

maar ook bieren van collega brouwers. 

“Als bezoeker zit je met een grote groep 

aan één van de biertafels, of knus in één 

van de sfeervolle zithoeken, waaronder 

de ontspannen hoek bij de industriële 

houtkachel.” In het voorjaar en in de zomer 

is de tuin, met een ruim grasveld en terras, 

een gewilde plek. Voldoende picknick- en 

biertafels maken van deze plek een perfect 

toevluchtsoord op zonnige dagen. 

DAVO Bieren is in 2012 opgericht door vier gepassioneerde bierliefhebbers. 

Waar het ooit begon met provisorisch brouwen in de keuken, is DAVO inmiddels 

uitgegroeid tot een brouwerij met een hele reeks aan uiteenlopende speciaal-

bieren die worden verkocht bij slijters, supermarkten en horecagelegenheden. 

Hiernaast kunnen bierliefhebbers ook terecht bij de DAVO Bar in Arnhem en de 

karakteristieke Brewpub in Deventer.
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DAVO
Bieren

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................2
maximaal aantal gasten ........................200 
grootste zaal ..................................................150 

Ligging
centrum, 5 minuten van snelweg, goed 
bereikbaar met openbaar vervoer 

Horeca
aanwezig 

Externe catering
mogelijk
 
Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media , 
draadloos internet/WIFI, flip-over , 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer

Sluitingstijd
01.00 uur 

Parkeren
voldoende parkeervoorzieningen 
in de buurt 

Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden 

Gehele locatie exclusief verhuurbaar
op aanvraag mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk



Sociëteit De Hereeniging
Grote Poot 2 
7411 KE DEVENTER
+31 (0)570 61 24 04
info@hereeniging.nl 
www.hereeniging.nl

In het pand vind je een historische 
portrettengalerij, welke een kleurrijk beeld 
geeft van vele kegelclubs van vroeger 
en nu.  De kegelbanen, die beneden zijn, 
worden nog altijd intensief gebruikt. Ook 
zijn bridgen, biljarten, kegelen, schaken, 
klaverjassen dagelijks aan de orde. 

Er is hier voldoende ruimte voor het 
organiseren van speciale bijeenkomsten, 
ontvangsten en diners etc. 
Kom eens een kijkje nemen en zie wat dit 
sfeervolle pand allemaal heeft. 

In deze unieke ambiance bieden we onze 
faciliteiten: heerlijke koffie, een uitgebreid 
drank- en wijnassortiment en een goede 
keuken. We verzorgen lunch en diner voor 
maximaal 120 personen en recepties of 
ontvangsten tot wel 250 personen.. 

Kortom, de Hereeniging waar, aan de 
huidige tijd, gerelateerde gastvrijheid in een 
historische omgeving wordt gepresenteerd 
en qua service niets aan het toeval wordt 
overgelaten. Vraag gerust een vrijblijvende 
offerte aan en we zullen zo spoedig mogelijk 
contact met u opnemen.

In 1854 werd Sociëteit de Hereeniging in het monumentale pand aan de 

Grote Poot opgericht.  Nu, ruim 165 jaar later, is het elitaire karakter van 

weleer verdwenen. De Sociëteit geeft aan een kleine 500 leden een bruisend 

sociëteitsleven.

Sociëteit 
De Hereeniging

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................2
maximaal aantal gasten ........................200
grootste zaal ..................................................120 

Ligging
centrum, 10 minuten van snelweg, 
goed bereikbaar met openbaar vervoer, 
centrumbus
 
Horeca
volledige F&B faciliteiten
 
Externe catering
eventueel mogelijk (incidenteel en 
alleen professioneel)
 
Faciliteiten
beamer, draadloos internet/WIFI, 
flip-over, geluidsinstallatie, visuele 
middelen, podium, dansvloer
(tarief volgens offerte)
 
Sluitingstijd
00.00 uur
 
Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
niet mogelijk 
 
Overnachten 
niet mogelijk

Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, 
congres, training, vergadering, 
workshop, bedrijfsborrel, 
relatie event, familiediner 
huwelijksfeest-/locatie 
gala & awardshow, 
condoleance

De Leeuwenbrug
Leeuwenbrug 109
7411 TH DEVENTER
+31 (0)570 61 22 43
info@deleeuwenbrug.com
www.deleeuwenbrug.com

De Leeuwenbrug ligt in het hart van de 
stad Deventer direct naast het Centraal 
Station en is vanaf de snelweg A1 met 
de auto in 5 minuten bereikbaar. De 
Leeuwenbrug beschikt over diverse volledig 
ingerichte vergaderruimten, spreekkamers 
en informele overlegruimten. Op de 
begane grond is in de ruime entreehal een 

coffeebar met lunchgelegenheid aanwezig. 
Vergadering, presentatie, workshop, 
lunch, borrel of andere wensen? Team de 
Leeuwenbrug staat voor u klaar!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende 
offerte, bel of mail met de Leeuwenbrug. 

Wilt u volledig ontzorgd een vergadering, bedrijfspresentatie, workshop of 

bedrijfsborrel organiseren? Dan bent u bij de Leeuwenbrug Deventer aan het 

juiste adres! 
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De 
Leeuwenbrug

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3 
maximaal aantal gasten ......................... 124
grootste zaal .................................................100 

Ligging
centrum, naast het station 

Horeca
aanwezig 

Externe catering
mogelijk door Coffeemania 

Faciliteiten 
podium, beamer, plug&play, AV media, 
draadloos internet/WIFI, flip-over
 
Sluitingstijd 
in overleg
 
Parkeren
betaalde parkeerplaatsen in onder- 
gelegen parkeergarage Stationsplein, 
of achtergelegen parkeerdek 
(via het stationsplein te bereiken) 

Toegankelijkheid
lift aanwezig en toegankelijk 
voor mindervaliden 

Gehele locatie exclusief verhuurbaar
niet mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

Locatie geschikt voor:

brainstormsessies, 
presentatie, congres, training, 
vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, teambuilding



Sport- en Belevingscentrum De Scheg 
beschikt over twee gethematiseerde 
vergaderruimtes met alle benodigde 
technische apparatuur, goede 
horecavoorzieningen en sportieve 
faciliteiten als sportzalen en squashbanen. 
“Staand/actief vergaderen” is in alle 
ruimtes mogelijk, alle tafels zijn in hoogte 

verstelbaar. Door middel van flexibele 
wanden zijn de ruimtes te koppelen tot één 
grote ruimte van 265m² en een terras van 
150m². De sportzalen van De Scheg lenen 
zich uitstekend voor grote evenementen of 
als decor voor bijzondere bijeenkomsten. 

Of het nu gaat om een vergaderarrangement, een grootschalige beurs, 

produktpresentatie in een uniek decor of een gezellig teamuitje met schaatsen 

en een afsluitende (winter) barbecue in één van onze grillhutten... De Scheg 

is qua ligging en faciliteiten een absolute toplocatie in Overijssel voor het 

organiseren van vergaderingen, clinics, workshops, feesten en evenementen. 

Sport- en Belevingscentrum 
De Scheg

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 6
maximaal aantal gasten ......................... 745
grootste zaal .................................................300 

Ligging
buitengebied, 3 minuten van snelweg, 
goed bereikbaar met openbaar vervoer 

Horeca
aanwezig 

Externe catering
niet mogelijk 

Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media, 
draadloos internet/WIFI, flip-over, 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer
 
Sluitingstijd
in overleg
 
Parkeren
450 gratis parkeerplaatsen 
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk 
 
Overnachten 
niet mogelijk

Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, 
congres, training, vergadering, 
workshop, bedrijfsborrel, 
beurs/expositie, teambuilding, 
meerdaagse bijeenkomst, 
corporate festival, relatie 
event, gala & awardshow, 
personeels-/groepsuitje

Sport- en Belevingscentrum 
De Scheg  
Piet van Donkplein 1
7422 LW DEVENTER
+31 (0)570 65 97 45
sales@sportbedrijfdeventer.nl 
www.sportbedrijfdeventer.nl/descheg
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Wij hebben alle disciplines onder één dak 
en dat betekent dat alles voor u tot in de 
puntjes wordt verzorgd. Daardoor heeft u de 
ruimte en rust om volop van uw evenement 
te genieten. Zo hoort dat.

Kortom, voor uw vergadering, training, 
presentatie jaarcijfers, opening/kick 
off schooljaar, bedrijfsfeest, jubileum, 
kerstborrel, nieuwjaarsreceptie, congres, 
beursvloer of op maat ontwikkelde formats 
komt u naar de Deventer Schouwburg: 
Gewoon doen.

Uw evenement organiseren in hartje 
Deventer en tegenover het station.
De schouwburg is centraal gelegen, midden 
in het land en uitstekend bereikbaar met 
zowel eigen als openbaar vervoer. Met 
parkeergelegenheid en het NS station op 
nog geen 5 minuten lopen.

Met onze multifunctionele zalen is er 
altijd wel een ruimte die past bij uw 
evenement. Naast de Grote Zaal met 780 
theaterstoelen beschikken wij ook over 
een Kleine Zaal. De Kleine Zaal beschikt 
over een tribune van 190 stoelen die 
ingeschoven kan worden waardoor er een 
vlakke vloer ontstaat van 325 vierkante 
meter. De foyers en het Theatercafé zijn 
te gebruiken als ontvangst, beurs, borrel 
en workshopruimtes. Op alle vlakken, 
van technische middelen, ondersteuning 
en catering, zorgen wij er voor dat uw 
evenement aan sluit op uw wensen. 
 
Kom vrijblijvend langs dan laten wij u alle 
mogelijkheden zien van ons theater.

De Deventer Schouwburg is ook uw partner voor zakelijke events.

Van feestelijke- tot plechtige gelegenheden, van klein tot groot. Samen met u 

zorgen we voor een succesvol en onvergetelijk evenement. 

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ DEVENTER 
+31 (0)570 683 540
evenementen@deventerschouwburg.nl
www.deventerschouwburg.nl
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Deventer 
Schouwburg

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 4 
maximaal aantal gasten ..................... 1500 
grootste zaal ................................................. 780 

Ligging
centrum 
 
Horeca
aanwezig 

Externe catering
niet mogelijk
 
Faciliteiten 
podium, dansvloer, beamer, plug&play, 
AV media, Draadloos internet/WIFI, 
flip-over, geluidsinstallatie en visuele 
middelen, theaterfaciliteiten

Sluitingstijd
in overleg
 
Parkeren
2 garages Station en Centrum 

Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden 

Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

Locatie geschikt voor:

Bedrijfseest, zakelijk diner, 
theatervoorstellingen, brainstormsessie, 
presentatie, congres, training, 
vergadering, workshop, bedrijfsborrel, 
beurs/expositie, teambuilding, 
meerdaagse bijeenkomst, corporate 
festival, relatie event, gala & award 
show



Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs/expositie, 
teambuilding, meerdaagse bijeenkomst, 
corporate festival, relatie event, 
gala & awardshow

DOK H2O
Scheepvaartstraat 13
7411 MB DEVENTER
+31 (0)570 60 68 83
info@dokh2o.nl 
www.dokh2o.nl

In het ruwe havengebied van Deventer gebeurt het! 

Hier bent u omringd door creatieven en zelfstandigen van vele verschillende 

disciplines.
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DOK
H2O

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3
maximaal aantal gasten ........................300 
grootste zaal .................................................300 

Ligging
centrum, 5 minuten van snelweg, goed 
bereikbaar met openbaar vervoer 

Horeca
aanwezig 

Externe catering
niet mogelijk
 
Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media , 
draadloos internet/WIFI, flip-over , 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer

Sluitingstijd
01.00 uur 

Parkeren
in het gebied of 2 garages op 
loopafstand  

Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden 

Gehele locatie exclusief verhuurbaar
op aanvraag mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

DOK H2O bevindt zich midden in het 
Havenkwartier. De locatie is de gastheer 
voor een verrassend en eigentijds event.
 
DOK H2O is zeer geschikt voor:
• Seminars en workshops
• Bedrijfsfeesten
• Private ontbijt, lunch of diner, met  
 catering uit eigen keuken
• Recepties, pensioneringsfeesten en  
 afscheidsfeesten
• Product en cd-presentaties
• Horecaondersteuning bij activiteiten in  
 het Havenkwartier

Onze event planners gaan graag het 
gesprek aan om samen de perfecte 
aansluiting te zoeken voor de wensen en 
beleving van de gast.
Tijdens elk event, groot of klein, is onze 
gastvrouw of – heer aanwezig.  
 
De locatie is herkenbaar door de tijdloos 
inspirerende, eigentijdse huiselijke 
inrichting.
 
Horeca
• DOK H2O biedt arrangementen,  
 aangevuld met maatwerk
• Horeca drankvergunning
• Verse koffie & thee 

• Catering uit eigen keuken, 
 dieetwensen mogelijk
• Mogelijkheden tot ontbijt-lunch- 
 fingerfood- sharing dinner-pinchos en  
 snacks 

Ruimte / Faciliteiten pand
• DOK H2O beschikt over twee zalen die te  
 combineren zijn tot 1 zaal
• Mogelijkheid extra theaterzaal met  
 tribune
• Afhankelijk van het type evenement zijn  
 er groepen van 20 tot 300 personen te  
 ontvangen
• Buitenterras
• Complete sfeervolle inrichting 
 (meubilair en decoratie)
• Mindervalide toilet en per zaal een aparte  
 toiletgroep

Samenwerken
• DOK H2O is buur van het Theaterschip,  
 waar de theaterzaal aanwezig is. De extra  
 zaal is te bereiken via een interne deur. 
• Vraag ons naar de mogelijkheden omtrent  
 workshops in het Havenkwartier.
• Meer ruimte nodig? Mogelijkheid voor  
 externe sub-zalen op het terrein
• DOK H2O heeft een netwerk  
 aan fotografen, dj’s of bands voor  
 feesten&partijen



Locatie geschikt voor:

brainstormsessies, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, teambuilding

Business Innovatie Campus 
De Gasfabriek
Zutphenseweg 6/6B
7418 AJ DEVENTER
+31 (0)6 40 96 20 12
events@degasfabriek.com
www.degasfabriek.com

De Gasfabriek in Deventer is met zijn Business Innovatie Campus een 

ontmoetingsplek vol inspiratie, innovatie en interactie. Ondernemers, 

studenten en startups komen hier samen om te werken aan innovatie en nieuwe 

businessmodellen. De campus is gesitueerd op het voormalig terrein van de 

Deventer stadsgasfabriek. De gasfabriek is volledig gerestaureerd, waarbij alle 

oorspronkelijke elementen goed tot zijn recht komen. In dit gebouw bevinden 

zich drie inspirerende, lichte en karakteristieke vergader- en congreszalen met 

een totale capaciteit van ca 400 personen.
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De 
Gasfabriek

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 5
maximaal aantal gasten ....................... 400
grootste zaal ...................................................275 

Ligging
dichtbij snelweg, goed bereikbaar met 
openbaar vervoer 

Horeca
aanwezig
 
Externe catering
mogelijk 
 
Faciliteiten
beamer, scherm of flipover, touchtable, 
geluidsinstallatie, WIFI, plug&play, 
AV media, visuele middelen, podium, 
dansvloer 

Sluitingstijd 
in overleg 

Parkeren
234 gratis parkeerplaatsen 

Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

Er is volop ruimte voor events voor 
bedrijven en organisaties. Dit varieert 
van vergaderingen en bijeenkomsten, tot 
special events en festivals. U kunt uw eigen 
event organiseren, maar het is ook mogelijk 
om de organisatie volledig uit handen 
te geven. Wij hebben zowel catering als 
uitgebreide faciliteiten in huis. Denk aan 
standaardbenodigdheden als een beamer, 
scherm of flipover, maar ook een touchtable 
of geluidsinstallatie kunnen geregeld 
worden. Ook als het gaat om opstelling of 
meubilair denken wij graag mee. Daarnaast 
hebben wij dagvoorzitters, trainers en 
sprekers. Het complete pakket. Wij zorgen 
dat er op maat een passend voorstel voor 
u wordt gemaakt. De gemeenschappelijke 
deler van de Gasfabriek, innovatie, 

kunt u laten terugkomen in uw event, 
bijvoorbeeld door een Innovatie Expeditie 
of Kansrijke Innovatie Kring. Daarnaast 
bieden wij vele soorten workshops en 
teambuildingsactiviteiten. 

De Gasfabriek is centraal gelegen 
in Deventer. De locatie is makkelijk 
bereikbaar per openbaar vervoer, is direct 
bereikbaar vanaf de A1 én bij de historische 
binnenstad van Deventer. Daarnaast 
heeft u in onze zalen uitzicht op de IJssel. 
Rondom onze gebouwen is voldoende gratis 
parkeergelegenheid.



Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, brainstormsessie, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, teambuilding 

Volkshuis Deventer
Kleine Overstraat 97a
7411 JK DEVENTER
+31 (0)570 60 02 54
beleef@volkshuisdeventer.nl
www.volkshuisdeventer.nl

Het Volkshuis is een ongewoon goede vergaderlocatie en lunchcafé in hartje 

Deventer. Ongewoon omdat er twintig mensen met een verstandelijke handicap 

werken. Goed omdat we de lekkerste gerechten en dranken serveren die we 

maken van verse producten, het liefst biologisch en uit de regio. 
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Het 
Volkshuis

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3
maximaal aantal gasten ...........................60 
grootste zaal ....................................................60
 
Ligging
centrum, 7 minuten van snelweg, goed 
bereikbaar met openbaar vervoer
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
mogelijk
 
Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media , 
draadloos internet/WIFI, flip-over , 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer

Sluitingstijd 
01.00 uur

Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages

Toegankelijkheid
deels toegankelijk voor mindervaliden
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
In de avonden en op zondag 
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
niet mogelijk

Overnachten 
niet mogelijk

Het Volkshuis serveert de heerlijkste 
broodjes, tosti’s, salades en soep. Op het 
menu staan ook zelfgemaakte taarten, een 
variatie aan koffie en thee en versgeperste 
sappen. 
Gerechten worden zoveel mogelijk met 
biologische producten gemaakt die we het 
liefst dichtbij huis kopen. We werken samen 
met ondernemers in de stad waar onze 
medewerkers zelf de boodschappen doen.
In het restaurant is plaats voor veertig 
gasten; we  hebben een terras, verhuren 
twee prachtige zalen en verzorgen catering. 
Stichting  Het Volkshuis Deventer werd 
in 2000 opgericht om de integratie 
en  participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking in de Deventer 
samenleving te stimuleren.

Feestje vieren, cursus geven en vergaderen
Onze zalen op de eerste en tweede 
verdieping zijn modern ingericht en zeer 
geschikt voor heidagen, vergaderingen en 
cursussen. 
 

De J&R-zaal op de eerste verdieping biedt 
plaats aan twaalf personen rond een vaste 
tafel en is zeer geschikt voor vergaderingen, 
heidagen, trainingen en workshops.

De Leo Kuypers-kamer is zeer geschikt 
voor coachgesprekken en besprekingen met 
twee tot vier mensen. 
 
De Pactum-zaal op de tweede verdieping 
bestaat uit een sfeervolle zolder met plaats 
voor veertig personen. Deze zaal leent zich 
uitstekend voor trainingen, workshops, 
vergaderingen, recepties en feestjes. Veel 
verschillende opstellingen met en zonder 
tafels zijn mogelijk.
 
De zalen zijn voorzien van digiborden en 
klimaatbeheersing. Onze medewerkers 
verwennen je graag met de lekkerste hapjes 
en drankjes. 
 
We zorgen voor een zakelijke en warme 
sfeer waarin ondernemers zich thuis voelen.



Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessies, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs, teambuilding, 
meerdaagse bijeenkomst

Hotel Gaia
Schapenzandweg 3
7413 PZ DIEPENVEEN 
+31 (0)570 593666
info@hotelgaia.nl
www.hotelgaia.nl
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Hotel Gaia bij 
Nieuw Rande

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 4
maximaal aantal gasten ........................ 240
grootste zaal ................................................. 180 

Ligging
buitengebied, 15 minuten van snel weg, 
bereikbaar met openbaar vervoer
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
niet mogelijk 

Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media , 
draadloos internet/WIFI, flip-over , 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer
 
Sluitingstijd 
01.00 uur
 
Parkeren
120 gratis parkeerplaatsen
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
mogelijk

Capaciteit hotel
boetiekhotel met 12 kamers en 32 
bedden

Goed vergaderen bij Hotel Gaia
Gaia houdt van het goede leven maar snapt 
ook dat er gewerkt moet worden. Wat is er 
dan fijner om te werken op een inspirerende 
plek met een mooi park voor de deur? Er 
zijn verschillende ruimtes en mogelijkheden 
voor je vergadering, zakelijke bijeenkomst 
of presentatie. Of je nu met 8 of 98 
personen komt we bieden verschillende 
arrangementen voor hele of halve dagen. 
Heb je iets speciaals in gedachten? Laat 
het ons weten! 
Ook op maandag kunt u gebruik maken van 
onze vergader faciliteiten!  
vanaf 20 personen. 

Gaia Restaurant
Bij Hotel Gaia ontmoet je een keuken 
vol wereldse smaken. Met de kleine 
gerechten die geserveerd worden, proef 
je verschillende culturen. In de keuken 
wordt zoveel mogelijk gewerkt met verse, 
biologische seizoen-, en streekproducten 
die met inspiratie vanuit de hele wereld zijn 
klaargemaakt..  
 
Ook groepen zijn welkom, er zijn 
verschillende kamers in geheel eigen stijl 
ingericht waar je lekker ongedwongen kunt 
eten.

Overnachten in Hotel Gaia
Bij Hotel Gaia is het heerlijk slapen. De 
nachten worden door Gaia betoverd met 
prachtige kamers vol beleving. Alle kamers 
krijgen een eigen landensfeer mee. Er zijn 
in totaal 12 zeer ruime kamers (minimaal 
35 vierkante meter) die allen een eigen 
badkamer (bad of douche/toilet) en gratis 
toiletartikelen hebben. Het hotel beschikt 
verder over een receptie, lounge met tv en 
wifi, een heerlijk terras en restaurant met 
café en bar.

Gaia is neergestreken op landgoed Nieuw Rande en dat heeft een bron van 

inspiratie meegebracht. Een heerlijke ongedwongen sfeer waar je ongestoord 

van mag genieten.. Binnen bij Hotel Gaia ademt de koloniale sfeer van het pand 

in de tijdsgeest van nu. Dit geeft die zo plezierige ongedwongen sfeer. 



Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, training, 
vergadering, workshop, bedrijfsborrel, 
teambuilding, meerdaagse bijeenkomst, 
corporate festival, relatie event

Grand Boutique Hotel – 
Restaurant Huis Vermeer
Grote Kerkhof 9 
7411 KT DEVENTER
+31(0)570 – 612826 
info@hotelhuisvermeer.nl
www.hotelhuisvermeer.nl
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Grand Boutique Hotel - Restaurant  

Huis Vermeer
Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3
maximaal aantal gasten ...........................60 
grootste zaal ....................................................50 

Ligging
centrum
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
niet mogelijk 

Faciliteiten 
beamer, AV media , draadloos internet/
WIFI, flip-over , geluidsinstallatie, 
visuele middelen, 
 
Sluitingstijd 
01.00 uur
 
Parkeren
betaald parkeren kan op de Nieuwe 
Markt of in de Brink garage 
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
mogelijk

Capaciteit hotel
boetiekhotel met 11 kamers 
en 23 bedden

Grand Boutique Hotel-Restaurant Huis Vermeer is een prachtige 

vergaderlocatie in het hartje van Deventer aan de voet van de Lebuïneskerk.

Als voormalig woonhuis van de bankiersfamilie Vermeer, ontbreekt het hier 

uiteraard niet aan een sfeer van gastvrijheid en productiviteit.

Vergaderen bij Huis Vermeer
Met een drietal unieke vergaderruimtes en 
talloze mogelijkheden staat uw vergadering, 
directie overleg, presentatie, workshop, 
functioneringsgesprek en /of lezing garant 
voor een groot succes!
Wij verwelkomen u graag in de 
monumentale eetkamer, de lichte en ruime 
serre, onze knusse lounge én in de zomer 
op één van de mooiste terrassen van 
Nederland. 

Graag denken wij met u mee omtrent 
de mogelijkheden van uw bijeenkomst, 
wenst u bijvoorbeeld de vergadering af te 
sluiten met een culinair diner of koninklijke 
overnachting? Informeer bij ons naar de 
mogelijkheden! Wij bieden standaard 
verschillende arrangementen aan, staat uw 
perfecte arrangement hier niet tussen? Wij 
verzorgen graag een offerte op maat!
Al onze vergaderarrangementen zijn 
standaard voorzien van onbeperkte 
koffie en thee faciliteiten, ontvangst met 
appelgebak van onze patissier, plat -, 
en bruiswater, gratis WIFI,  en uiteraard 
exclusief gebruik van onze indrukwekkende 
vergaderzalen. Voor een kleine meerprijs 
zetten wij graag een flipover, beamer en/of 
scherm voor u klaar.
Uiteraard kunt u gedurende de vergadering 
van een heerlijke lunch en/of diner 

genieten in ons restaurant. Hierbij zijn er 
mogelijkheden voor een vlotte zakelijke 
lunch zodat u snel weer door kunt met de 
vergadering of juist een uitgebreid culinaire 
diner om even de gedachten te verzetten. 
Wij verzorgen graag samen met u een 
onvergetelijke én productieve vergadering!
 
Restaurant Huis Vermeer
Bij Restaurant Huis Vermeer bent 
u van harte welkom om volledig 
verwend te worden door de keuken-, en 
bedieningsbrigade.
De menukaart is ingericht met prachtige 
seizoens-, en streekproducten uit de 
omgeving van Deventer. Wij zijn zeven 
dagen per week voor u geopend.
 
Hotel Huis Vermeer
Hotel Huis Vermeer beschikt over elf kamers 
van koninklijke grandeur.
Allen met een eigen, uniek verhaal en 
deels ingericht met 18e -eeuws antiek 
wat helemaal past bij de beleving en 
geschiedenis van het pand.
Om uw verblijf volledig af te maken 
ontvangen wij u ’s ochtends graag voor een 
champagne ontbijt!
 
Voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen of kom gerust even langs voor 
een kopje koffie.



Achter de historische façade ontdek je als 
huurder een moderne organisatie die met je 
meedenkt. Deze beschikt over alle middelen 
om de sfeer van de ruimte aan jouw wensen 
aan te passen.  
 
Denk daarbij aan uitlichting op maat, een 
moderne en geteste  geluidsinstallatie en 
diverse mogelijkheden om de ruimte aan te 
kleden.  

De modernste cateringvoorzieningen helpen 
je bij de rimpelloze uitvoering van het 
evenement. 
 
De Lebuinuskerk ligt op loopafstand 
van het station, midden in het levendige 
stadshart met haar vele authentieke 
winkeltjes en is een prima startpunt voor 
uw evenement. 

Dit is hét icoon van de Hanzestad Deventer: de Lebuinuskerk.  Het is echter veel 

meer dan een kerkgebouw. Dit top 100 rijksmonument ‘doet iets’ met bezoekers.  

De 
Lebuinuskerk

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3
maximaal aantal gasten ........................680
grootste zaal ................................................ 600
Staand maximaal gasten ...................1000 

Ligging
centrum, op loopafstand van station en 
minder dan 10 minuten van snelweg 

Horeca
aanwezig
 
Externe catering
mogelijk 
 
Faciliteiten 
beamer, flip-over, geluidsinstallatie, 
WIFI, AV media, podium
 
Sluitingstijd
in overleg
 
Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk 

Overnachten 
niet mogelijk

Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, 
congres, training, vergadering, 
workshop, bedrijfsborrel, 
beurs/expositie, teambuilding, 
meerdaagse bijeenkomst, 
corporate festival, relatie 
event, gala & awardshow, 
personeels-/groepsuitje

Lebuinuskerk
Kleine Poot 7
7411 PE DEVENTER
+31 (0)570 61 25 48
koster@lebuinuskerk.nl
www.lebuinuskerk.nl
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Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessies, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs/expositie, 
teambuilding, festival, relatie event, 
gala, awardshow, film, lezing & debat

MIMIK
Achter de Muren Vispoort 10
7411 SL DEVENTER
+31 (0)570 61 88 22
verhuur@mimik.nl
www.mimik.nl

Wij zijn MIMIK!

Vier	filmzalen,	een	multifunctionele	theaterzaal,	een	café	en	een	restaurant;	

allemaal	onder	één	dak.	Professioneel	uitgerust	voor	film,	cabaret,	dans,	toneel,	

muziek, debat, crossovers, festivals en alle mogelijke tussenvormen.
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MIMIK Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 5
maximaal aantal gasten ........................560
grootste zaal ................................................. 250 

Ligging
centrum, op loopafstand van station en 
minder dan 10 minuten van snelweg 
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
in overleg 

Faciliteiten
beamer, flipover, geluidsinstallatie, 
WIFI, plug&play, AV media, visuele 
middelen, podium, dansvloer, next 
level state of the art bioscoop- 
en presentatievoorzieningen, 
theaterfaciliteiten.
 
Sluitingstijd 
02.00 uur 

Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages
 
Toegankelijkheid
lift aanwezig en toegankelijk voor 
mindervaliden, faciliteiten voor 
slechthorenden.
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

MIMIK is ruim 3.000 m2 aan culturele en 

zakelijke mogelijkheden in het centrum 

van één van de charmantste steden van 

Nederland. 

Zoek je een inspirerende locatie voor 

je event? Voor je congres, symposium, 

presentatie of vergadering? Voor een 

receptie, borrel , diner of proeverij? Welkom!

We hebben de kennis, de ervaring, de 

techniek en de mensen in huis om van jouw 

event een succes te maken. Wij zorgen voor 

impact.

In een paar woorden? Bijzonder, maatwerk, 

persoonlijk en gastvrij! Bovendien heb je 

vanuit onze locatie een schitterend uitzicht 

over de IJssel en de uiterwaarden en door 

de ligging in het historische hart van de 

stad, kijk je vanaf ons terras naar de oude 

stadsmuur..

 

Neem vrijblijvend contact op en laat je 

verrassen door de mogelijkheden die deze 

culturele parel aan de IJssel biedt voor jouw 

evenement.

Nieuw
in

Deventer



Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs/expositie, 
teambuilding, corporate festival, relatie 
event, gala & awardshow, concert

Oude Mariakerk
Nieuwe Markt 35 
7411 PC DEVENTER
+31 (0)570 64 55 11
info@goestingetenendrinken.nl 
oude-mariakerk.business.site 

De Oude Mariakerk (OMK) dateert uit de 15e eeuw en is daarmee de oudste 

kapel van Deventer. Een unieke locatie, ook vanwege de bijzondere ligging in het 

hart van het karakteristieke oude centrum van Deventer, op  

loopafstand van het Station. Op 350 m2 sfeervolle ruimte is heel veel mogelijk. 

Wij hebben ideeën genoeg, maar we zijn vooral benieuwd naar die van u. 
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De Oude
Mariakerk

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................1 
maximaal aantal gasten ....................... 400
grootste zaal ................................................ 400

Ligging
centrum, 10 minuten van snelweg, goed 
bereikbaar met openbaar vervoer
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
in overleg mogelijk 

Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media, 
draadloos internet/WIFI, flip-over, 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer
 
Sluitingstijd 
in overleg
 
Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk 
 
Overnachten 
niet mogelijk

Een inspirerende locatie is een goed begin, 
maar niet compleet zonder gastronomische 
beleving. Onze chef Jan Erik van Beek van 
Urban Bistro Goesting  kan werkelijk elk 
evenement omlijsten met zijn culinaire 
creaties. 

Monumentaal gebouw
350  m2 sfeervolle ruimte  
Tot 150 gasten in diner opstelling (zittend)
Tot 200 gasten in vergaderopstelling
Tot 200 gasten walking dinner opstelling
Tot 300 personen cocktail opstelling
Inrichting en decoratie volledig naar wens 
in te vullen
 
Meetings at OMK
Voor een vergadering met 200+ deelnemers 
draaien wij onze hand niet om. Maar 
ook voor een veel  kleinere en intieme 
bijeenkomst is OMK bijzonder geschikt. We 
hebben alles in huis om iedere vergadering 
tot een succes te maken en denken met 
plezier mee om alles tot in de puntjes 
te verzorgen. Uiteraard hebben we voor 
congressen, conferenties en presentaties 
moderne av apparatuur en av partners 
beschikbaar. 

Events at OMK
Zakelijk of privé, OMK is een veelzijdige 
kerk. De kerk kan een decor zijn voor 
verschillende soorten evenementen. 

Diners at OMK
Een diner in een oude kerk, dat maakt 
indruk op de gasten! Uiteraard behoren 
een diner aan lange tafels, een walking 
diner of een buffet tot de mogelijkheden. 
We hebben ook ervaring als food court, 
waar bezoekers diverse foodstands 
kunnen bezoeken. Ook is er ruimte om een 
cocktailbar te creëren als toevoeging op 
een geslaagd diner. 
Tot 200 personen in dineropstelling 
Tot 250 personen bij finger food diner 
Diner in buffetvorm, aan tafel geserveerd en 
alles daar tussenin.
Foodfestival en cocktailbar mogelijk.
Bijzondere gastronomische mogelijkheden 
door samenwerking Goesting Urban Bistro   
en andere aanbieders.
 
Meer informatie of OMK met eigen ogen 
bewonderen tijdens een rondleiding?
Wij zitten er klaar voor! 
Neem contact met ons op.



Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs/expositie, 
teambuilding, corporate festival, relatie 
event, gala & awardshow

Postillion Hotel
Deventerweg 121 
7418 DA DEVENTER
+31 (0)570 62 40 22
hotel.deventer@postillionhotels.com 
www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/
postillion-hotel-deventer

Een zakelijke meeting, conferentie of lunch/diner afspraak. In Postillion Hotel 

Deventer bent u van harte welkom. Het modern ingerichte hotel ligt nabij de A1, 

aan de rand van Deventer en is omgeven door groen. Kom werken, vergaderen of 

ontspannen. In dit hotel vindt u alle ingrediënten voor een geslaagd verblijf. 
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Postillion 
Hotel

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen........................................................ 13
maximaal aantal gasten .........................285 
grootste zaal ..................................................285 

Ligging
direct aan de snelweg 

Horeca
aanwezig 
 
Externe catering
niet mogelijk
 
Faciliteiten 
beamer, plug&play, AV media , 
draadloos internet/WIFI, flip-over , 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer 

Sluitingstijd
in overleg 

Parkeren
200 gratis parkeerplaatsen 

Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk 

Overnachten 
mogelijk 

Capaciteit hotel
traditioneel hotel met 96 kamers  
en 192 bedden

Meet
Alles voor een geslaagd zakelijk 
evenement. Perfect voorbereid en strak 
uitgevoerd. Met aandacht voor elk detail. 
Zo haalt u, samen met uw gasten, het 
maximale uit een (meerdaagse) meeting. 
Laat u inspireren! Kies één van onze 
arrangementen of overleg met ons voor 
een verrassende aanpak op maat. Ons 
doel? De verwachtingen van u en uw gasten 
ruimschoots overtreffen.

Work
Maak uw werkdag nóg productiever. Kom 
tussen twee afspraken werken in ons 
Business Point. Of werk en overleg ´buiten 
de deur’, samen met collega’s en partners. 
Op elk moment van de dag, voor één 
uur of zo lang u wilt. Het arrangement is 
inclusief comfortabele werkplek, snelle wifi, 
gratis parkeren, brainfood en koffie- en 
theefaciliteiten. Kortom: alle ingrediënten 
voor maximale output en optimaal 
resultaat.

Stay
Doe weer energie op voor een nieuwe 
dag voor zakelijke successen, bijzondere 
ontmoetingen of verrassende uitjes. Maar 
eerst.. lekker ontspannen in een van onze 
comfortabele kamers voorzien van alle 
gemakken. 
 
Eat
Lekker eten en drinken, gezond, dagvers en 
huisgemaakt. In ons restaurant of op het 
terras. Om op te laden tijdens een zakelijke 
meeting of om heerlijk te genieten wanneer 
u wat langer de tijd hebt. Chef kok Richard 
de Vegt en zijn keukenbrigade staan voor 
u klaar. Laat u verrassen, tijdens ontbijt, 
lunch, diner en tussendoor. We bespreken 
graag de mogelijkheden voor uw groep of 
gezelschap.



PUNT 
Scheepvaartstraat 7
7411 MB DEVENTER
+31 (0) 570 59 44 65
punt@locatiepunt.nl  
www.locatiepunt.nl

PUNT is bijeenkomen in de breedste zin van het woord. Zakelijk en privé. 

Ruim opgezet of juist intiem.  

 
PUNT is een flexibel in te richten plek voor vergaderingen, feesten, meerdaagse trainingen, 
presentaties, lanceringen, teamdagen en bijvoorbeeld een relatie-event. Als je wilt, 
aangevuld met bijvoorbeeld een workshop van Egbert.EGD of een andere toffe, creatieve of 
actieve activiteit. Dagverse catering op maat van diverse vaste partners. Kortom: een punt 
voor jouw event, tot in de puntjes geregeld, in de punt van de Bodenloods, aan het water in 
het Havenkwartier!

PUNT Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3 
maximaal aantal gasten ........................ 180
grootste zaal ................................................. 180
 
Ligging
nabij centrum, goed bereikbaar met 
openbaar vervoer en 5 minuten vanaf A1 
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
mogelijk in overleg
 
Faciliteiten 
WIFI, 65- & 85-inch smart tv’s op 
wielen, HDMI-kabels, audio, flipovers & 
stiften, pennen & schrijfblokken, eigen 
pantry per ruimte, eigen ingang per 
ruimte, groot terras aan het water
 
Sluitingstijd 
in overleg
 
Parkeren
gratis in gebied van de locatie
 
Toegankelijkheid
toegangelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijkLocatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk 
diner, brainstormsessie, 
presentatie, congres, training, 
vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs/
expositie, opleidingsdag, 
netwerkbijeenkomst, lezing, 
teamdag, heidag, relatie-
events, productlancering, 
meerdaagse bijeenkomst
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Sandton IJsselhotel
Worp 2
7419 AD DEVENTER
+31 (0)570 66 70 80
Reservations.deventer@sandton.eu
www.sandton.eu/ijsselhotel 
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Sandton 
IJsselhotel

praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 4
maximaal aantal gasten ........................200
grootste ruimte passend voor .............120 

Ligging
buitengebied nabij centrum, 10 minuten 
van snelweg, goed bereikbaar met 
openbaar vervoer, verbinding met 
veerpont
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
mogelijk
 
Faciliteiten
beamer, plug&play, AV media , 
draadloos internet/WIFI, flip-over , 
geluidsinstallatie, visuele middelen, 
podium, dansvloer aangepast

Sluitingstijd 
01.00 uur
 
Parkeren
parkeren op De Worp
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk 

Overnachten 
mogelijk 

Capaciteit hotel
designhotel met 29 hotelkamers 
voorzien van een tweepersoonsbed

Het kleinschalige hotel in Deventer beschikt 
over vier bijzondere vergaderruimtes en 
een IJsselrestaurant. Het hotel is bij uitstek 
geschikt voor meerdaagse trainingen en 
bijeenkomsten en in het IJsselrestaurant 
kun je terecht voor een diner, 
netwerkevenement of een presentatie. 
Naast 29 design hotelkamers heeft het 
hotel ook een eigen sauna, fitnessruimte en 
een royaal terras aan het water.  
 
Voor het hotel is een aanlegsteiger voor 
boten zodat u kunt aanmeren voor een 
heerlijke lunch tijdens de tocht over de 
IJssel.  Sinds de zomer van 2019 kun je ook 
een sloeparrangement reserveren. Geniet 
van een boottocht over de IJssel onder het 
genot van een drankje en een hapje. Ideaal 
als break tijdens de bijeenkomst om weer 
met frisse moed de middag te vervolgen.

Chef Joris Gerrits en zijn team laten u 
kennismaken met gerechten geïnspireerd 
op ‘’Dutch Cuisine’’ De seizoenen en de 
lokale omgeving inspireren ons steeds 
weer om tot de meest verrassende smaak-
combinaties te komen.

Dit hotel is mede door haar centrale 
ligging de juiste locatie voor uw cursus, 
vergadering of brainstormsessie. Welk 
seizoen u ook komt, een schitterend uitzicht 
over de IJssel krijgt u van ons cadeau.

Een rijksmonument aan de IJssel dat is omgetoverd tot een modern designhotel: 

dat is pas bijzonder vergaderen! Dit gerestaureerde 19e-eeuwse pand ligt aan 

het water en kenmerkt zich door een neoklassieke look. Aan de ene kant een 

stuk verbluffend groen, aan de andere kant een fabelachtig uitzicht op de 

Hanzestad Deventer. Ook handig: het pontje vaart vanaf het hotel direct naar 

de overkant. Zo heb je dus zowel de natuur als de stad binnen handbereik.

Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, training, 
vergadering, workshop, bedrijfsborrel, 
beurs, teambuilding, meerdaagse 
bijeenkomst, corporate festival, relatie 
event & gala



Rederij Celjo 
kantooradres: Ridderinkhof 13
7414 KB DEVENTER
vertrekplaats Deventer:  
Verlaagde Wellepad t.h.v. Welle 19
7411 CA DEVENTER 
+31 (0)570 60 19 46
info@celjo.nl
www.rederijceljo.nl
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Rederij 
Celjo

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen...........................................................3
maximaal aantal gasten .........................320
grootste zaal .................................................200
 
Ligging
centrum, 5 minuten van snelweg, 
bereikbaar met openbaar vervoer
 
Horeca
aanwezig
 
Externe catering
niet mogelijk 

Faciliteiten 
plug&play, geluidsinstallatie, visuele 
middelen, dansvloer, overige middelen 
zijn extern in te huren.
 
Sluitingstijd 
00.00 uur 

Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden, 
rolstoelvriendelijk en invalidentoilet
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

Deventer is onze thuishaven, maar voor 
een zakelijke bijeenkomst bepaalt u zelf de 
op- en uitstapplaats. Eenmaal aan boord 
kunt u geconcentreerd aan het werk, af 
en toe onderbroken door onze catering op 
maat en eventueel een frisse blik vanaf 
het bovendek. Beide schepen zijn voorzien 
van een professionele keuken waar onze 
koks versnaperingen, drankjes, lunches en 
zelfs complete diners uit de internationale 
keuken kunnen verzorgen. Dus of u een 
dagdeel of van ‘s morgens tot in de late 
uurtjes aan boord bent, het ontbreekt u aan 
niets. 

Ondertussen varen wij over ‘s lands rivieren 
en kunnen u en uw gasten op ieder gewenst 
moment  genieten van het Nederlandse 
landschap. Onderweg passeren we 
meerdere locaties waar we kunnen 
aanleggen voor een activiteit aan vaste wal. 
Zo wordt iedere bijeenkomst - hoe intensief 
ook - een ontspannen en bijzondere 
ervaring. We denken graag met u mee over 
de invulling  van een originele en geslaagde 
zakelijke bijeenkomst.  

Passagiersschip Organza kenmerkt zich 
door een intieme sfeer en een maximum 
aan comfort. Perfect op maat voor 
gezelschappen van 30 tot 90 personen.  
De Nirvana is ons luxueuze passagiersschip 
voor gezelschappen van 60 tot maar liefst 
250 personen. Van alle gemakken voorzien 
en voor iedereen toegankelijk dankzij onder 
andere airconditioning, invalidelift en een 
baby-kleedruimte.  
 
Vanzelfsprekend zijn op beide schepen alle 
faciliteiten aanwezig voor multi-mediale 
presentaties.

Stap met uw zakelijke gezelschap aan boord van onze passagiersschepen 

Organza of Nirvana en zet een streep door voorspelbare zakelijke bijeenkomsten 

of routineuze vergaderingen. Al varend vindt u aan boord namelijk alles wat een 

productpresentatie, vergadering of bedrijfsuitstapje tot een onderscheidend en 

onvergetelijk succes maakt. 

Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, congres, 
training, vergadering, workshop, 
bedrijfsborrel, beurs/expositie, 
teambuilding, meerdaagse bijeenkomst, 
corporate festival, relatie event, gala & 
awardshow



Maar ook binnen is het uitzicht prachtig. 
Wat u ook wilt, Rederij Eureka regelt het 
voor u. Op basis van uw wensen maken wij 
een compleet voorstel. Wij verzorgen alles, 
van de ontvangst van de gasten tot aan 
het vertrek. Eureka is een toonaangevende 
rederij van passagiersschepen en verzorgt 

al meer dan 40 jaar dagtochten voor de 
meest uiteenlopende gezelschappen. 
Goede service en ouderwetse gastvrijheid 
kenmerken onze dienstverlening. Onze 
moderne schepen voldoen aan de hoogste 
milieu- en veiligheidseisen en zijn uitgerust 
met geavanceerde communicatiemiddelen.

Een evenement op het water is een belevenis. Met mooi weer zien de gasten 

op het buitendek het rivierenlandschap of de bruisende stad aan zich 

voorbijglijden.

Rederij 
Eureka

Praktische 
informatie 
 
Capaciteit
aantal zalen.......................................................... 5
maximaal aantal gasten .......................1275
grootste zaal ................................................ 600
 
Ligging
op elke gewenste locatie aan het water
 
Horeca
aanwezig 

Externe catering
mogelijk op afkoop
 
Faciliteiten 
beamer, flipover, geluidsinstallatie, WIFI, 
plug&play, dansvloer, audiovisuele 
middelen (externe inhuur)
 
Sluitingstijd 
in overleg
 
Parkeren
parkeren op De Worp of
in de parkeergarages
 
Toegankelijkheid
toegankelijk voor mindervaliden 
 
Gehele locatie exclusief verhuurbaar
mogelijk
 
Overnachten 
niet mogelijk

Locatie geschikt voor:

bedrijfsfeest, zakelijk diner, 
brainstormsessie, presentatie, 
congres, training, vergadering, 
workshop, bedrijfsborrel, 
beurs/expositie, teambuilding, 
corporate festival, relatie 
event, gala & awardshow

Rederij Eureka
Waterstraat 26
7411 KW DEVENTER
+ 31 (0) 570 61 59 14
info@rederij-eureka.nl
www.rederij-eureka.nl

51

Grand Boutique
Hotel-Restaurant
Huis Vermeer

DAVO Bieren 2 200 150 - -

2 200 120 - -

3 124 100 - -

6 745 300 - -

4 1500 780 - -

3 300 300 - -

5 400 275 - -

3 60 60 - -

4 240 180 12 32

3 60 50 11 23

3 680 680 - -

5 560 250 - -

1 400 400 - -

13 285 285 96 192

3 180 180 - -

3 320 200 - -

5 1275 600 - -

4 200 120 29 29
(2 persoonsbedden)

Sociëteit de 
Hereeniging

De Leeuwenbrug

Sport- en Belevings- 
centrum De Scheg

DOK H2O

De Gasfabriek

Het Volkshuis

Hotel Gaia
bij Nieuw Rande

De Lebuinuskerk

MIMIK

De Oude Mariakerk

Postillion Hotel

PUNT

Rederij Celjo

Rederij Eureka

Sandton IJsselhotel

Deventer
Schouwburg

Locatie aantal zalen grootste zaal aantal hotelkamers aantal beddenMax. gasten
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