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Een museum 
met een passie

Vergader of vier het goede 
leven in het Healey Museum

Een ontmoetingsplaats 
voor Healey liefhebbers

FEESTELIJKE ONTVANGSTEN
• Een high tea party

• Een lunch

• Buffet diner 

• Luxe uitgeserveerd diner

• Receptie

• Buitenterras op het zuiden. 

ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN
• Algemene ledenvergadering

• Directiebijeenkomst

• Productpresentatie

• Brainstormsessie

• Start en of finish van een rit

Het Healey Museum in Vreeland is niet alleen 

bedoeld voor autoliefhebbers. Ook bedrijven, 

verenigingen en particulieren kunnen het museum 

geheel of gedeeltelijk afhuren voor formele en 

informele ontvangsten of vergaderingen. Alle 

eigentijdse, ondersteunende faciliteiten zijn 

aanwezig, waaronder een bioscoopzaaltje en een 

ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. 

U kunt het Healey Museum al afhuren voor € 750,00 per dagdeel van 5 uur. 
Kosten catering en inhuren overige zaken zullen per gelegenheid met u 
worden afgesproken.

Voor meer informatie ga naar onze website: www.healeymuseum.nl 
of e-mail naar: info@healeymuseum.nl 

DINEREN IS MOGELIJK TOT EEN 
MAXIMUM VAN 104 PERSONEN 
(13 TAFELS VAN 8 PERSONEN)
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Opstelling van een koud buffet 
diner kan bestaan bestaan uit 
diverse vlees-, fruit en of vissalades 
waarbij de gasten naar eigen inzicht 
kunnen opscheppen.

Opstelling voor een diner waarbij 
iedereen aan dezelfde lange tafel 
zit. Saamhorigheid is hier het motto. 

Dessert van een vier gangen diner 
verzorgd door onze vaste cateraar 
Traiteur Oud Loosdrecht. Een 
perfecte keuken met een goede 
reputatie.

Klassiek gedekte tafels voor een 
uitgeserveerd 3 of 4 gangendiner.
Dineren in het museum tussen de 
auto’s is een bijzondere ervaring 
die zeer gewaardeerd wordt.

Productpresentatie met behulp 
van een beamer, projectscherm en 
geluidsinstallatie met aansluitend 
een ontspannen rondleiding in het 
museum met een drankje.

Een klassieke high tea bone 
china gedekte tafels met scones, 
sandwiches en chocolade bonbons.

Polowedstrijden gehouden tijdens 
museum evenementen zijn vrij 
toegankelijk voor onze gasten.

EEN BUITENTERRAS 
OP HET ZUIDEN 
VOORZIEN VAN 
ALLE GEMAKKEN. 
IDEAAL VOOR EEN 
BORREL OP EEN 
ZOMERDAG. 


