
De ideale locatie 
voor uw evenement

Gelegen in hartje Pajottenland, op de grens van 
Liedekerke en Roosdaal, is Villa Molenhof de 
aangewezen locatie voor de organisatie van al 
uw professionele evenementen.

Villa Molenhof dankt haar naam aan de “molen en 
het molenhuisje” die vroeger bovenaan de heuvel 
stonden. Het gebied rond Villa Molenhof deed in 
de jaren zestig meermaals dienst als decor voor de 
Vlaamse tv-serie “Kapitein Zeppos”.

Het 4 hectare groot domein heeft haar landschap-
pelijk karakter goed weten te bewaren waardoor 
Villa Molenhof tot op vandaag zeker een meerwaarde 
vormt voor het Pajottenland.

Het gebouw werd de voorbije jaren gebruikt als 
feestzaal. In 2018 kreeg het een eigentijdse uitstra-
ling en vormden wij het om tot Villa Molenhof. 
De moderne en strakke architectuur van de nieuw-
bouw komen ook tot uiting in het interieur en in de 
tuin.

Met Villa Molenhof willen wij inspelen op 
uw professionele behoeften bij de organisatie van 
al uw zakelijke evenementen. 
In dat kader bieden wij u deze brochure aan.



onze troeven

• Vlot bereikbaar

• Professionele begeleiding

• Moderne audio-visuele apparatuur

• Gratis parking

• Ruime kamers met bijhorend terras

• Grote tuin met vijvers

• Catering met gastronomisch aanbod
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onze zalen
Onze multifunctionele ruimtes kunnen zowel apart als in combinatie met elkaar gebruikt worden.

In Villa Molenhof kiest u voor een zaal die aansluit bij uw evenement. U bepaalt zelf welke faciliteiten u daarbij nodig heeft.

Zalen op maat

• zaal ‘Dow‘ met terras
• zaal ‘Jones‘ met bar
• grote zaal ‘Dow Jones‘
• private meeting & dining room 

Indeling

Voor de indeling van de zalen kan u telkens kiezen uit 
verschillende opstellingen:

• Theater
• U-shape
• Klasstijl
• Receptie
• Banket

Multimedia

In Villa Molenhof  kan u rekenen op audio-visuele 
ondersteuning bij de organisatie van uw evenement:

• beamer
• groot scherm van 3,4 meter breed
• interactieve LED Display
• draadloze micro
• head-set
• ‘Clickshare’
• geluidsinstallatie

Gratis WiFi in al onze zalen. 

Sprekersloge

Er kan gebruik gemaakt worden van een comfortabel 
ingerichte sprekersloge, waar de spreker zich rustig kan 
voorbereiden en opfrissen.

Catering

Wij voorzien in een sterk gastronomisch aanbod.

ZALEN	 THEATER	 U-SHAPE	 KLASSTIJL	 RECEPTIE	 BANKET	 AFMETINGEN

DOW 50 pers. 22 pers. 30 pers. 80 pers. 30 pers. 80 m²

JONES 90 pers. 36 pers. 45 pers. 100 pers. 70 pers. 93 m²

DOW JONES 140 pers. 50 pers. 72 pers. 180 pers. 100 pers. 173 m²

PRIVATE MEETING    30 pers. 14 pers. 108 m² 
& DINING ROOM    



private meeting & dining room

Wenst u in beperkte groep en in alle discretie te vergaderen?

Bent u op zoek naar een locatie voor 
uw aandeelhoudersvergadering?

Wenst u in beperkte kring een meeting met klanten 
of personeel te organiseren?

Of wilt u culinair genieten met klanten, directie, … ?

Dan is de Private Meeting & Dining Room 
van Villa Molenhof de ideale locatie.

U kan met de hulp van een door ons aangeboden kok 
of cateraar een onvergetelijk moment beleven:

• Een gezellige zit- en eetruimte  
 met zicht op tuin- en zwembad
 
• Wijnkast met mooie collectie aan topwijnen

• Professioneel uitgerust kookeiland met AGA

• Mobiel scherm voor presentatie

• Veel natuurlijke lichtinval

• Gratis WiFi

Bij mooi weer is aperitief, lunch of diner op het terras 
rond het zwembad een extra beleving.



onze kamers

De gastenkamers zijn voorzien van alle comfort:

• Gratis WiFi

• TV

• Douche of bad

• Haardroger

• Badjassen

• Koffie of thee

• Terras

• Parking

Onze kamers zijn enkel te reserveren 
in combinatie met uw evenement.



evenementen
Villa Molenhof vormt de perfecte locatie voor uw zakelijke 
evenementen op hoog niveau.

• Seminaries
• Vergaderingen
• Aandeelhoudersvergaderingen
• Productpresentaties
• Persvoorstelling
• Opleidingen
• Workshops
• Netwerkevent
• Lezingen
• Teambuilding
• .... en meer 



+ 32 54 41 71 40   

info@villamolenhof.be
www.villamolenhof.be

Kriebrugstraat 34 - B-1760 Roosdaal
    


