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Ruimte voor ondernemers
in een oase van rust
en inspiratie.

wie we zijn

Villa Molenhof is een unieke en veelzijdige
villa in een bijzonder domein.
Een hidden gem waar professionele
ontmoetingen en events een nieuwe
betekenis krijgen.
Hans en Marjan richtten een plek op waar
netwerken en ondernemen, maar vooral
levenskwaliteit centraal staan. Die drie
zijn volgens hen onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

5/28

Ruimtes in een unieke ondernemersgeest
die je helpen focussen, creëren, samenwerken én netwerken. Weg van het gekende
kantoor of de typische onpersoonlijke event
hall. Het is hier waar nieuwe ideeën en
synergieën ontstaan.

voor wie

Door
en voor
ondernemers.
Villa Molenhof richt zich op ondernemers en bedrijven die ruimte
zoeken voor meer focus en resultaat. Ons bruisende kader leent zich
bovendien perfect voor merken en netwerken die willen verrassen.

Lokale ondernemers

Lokale familiebedrijven en innovatieve kmo’s, op zoek naar ruimtes
die passen bij hun vernieuwende bedrijfscultuur. Realiseer in
onze villa effectieve brainstorms, workshops, team retreats of dat
memorabele event voor je partners en klanten.

Enterprise & Gov

Ambitieuze bedrijven en organisaties, gevoelig voor het nieuwe
werken, op zoek naar meer resultaat in een exclusieve setting.
Geniet van volledige ontzorging in een exclusief kader.
Villa Molenhof verzorgt je board meetings en netwerkevents.

Partners in events
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Eventbureaus, agencies en netwerkorganisaties op zoek naar een
originele locatie. In een mum van tijd creëer je op ons domein
authentieke ervaringen die nazinderen. Brand activations, een
productlancering, private dining, you name it en wij bieden er onze
ruimte voor aan!

onze ruimtes

Onze ruimtes
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Denkruimte,
werkruimte & ademruimte,
gaan hier naadloos in elkaar over.

onze ruimtes

First
things
first.
We zijn flexibel

Open wifi

Ongezien uitgerust

Toegang tot het terras en
de tuinen

Voor internet addicts.

Kraakheldere akoestiek, badend in het licht
en de nieuwste audiovisuele apparatuur.

Hier ontstaan nieuwe ideeën
of kom je even tot rust.

Catering at your request

Parking

Van gezonde snacks en lunches tot
ongeziene recepties en culinaire diners.

Gratis parking voor al jouw gasten.

11/28

Huur per halve dag, dag of voor
verschillende dagen op rij.

onze ruimtes

Meeting &
event rooms
We creëren een omgeving waar je als
ondernemer op je best kan zijn.

The Boardroom
Een exclusieve setting voor jouw board
meetings, brainstorms of showcases.

The Bar
Een klassevolle bar voor je netwerkevent.
Jouw culinaire stop tijdens meetings,
seminars,...

The Hall
Een bijzondere plek voor business events,
workshops, productlanceringen en zoveel
meer.
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In onze slimme off-site ruimtes haal je opnieuw het beste uit je
professionele ontmoetingen en events. Ongezien uitgerust, zonder
afleiding. De aansluitende terrassen lenen zich perfect voor jouw
receptie of walking dinner. Focus op jouw resultaat, wij zorgen voor
de rest. Hier staat het nieuwe (net)werken centraal.

onze ruimtes

Living &
dining room
Ons best bewaarde geheim. Hier wordt culinair gekookt, proef je van
uitmuntende wijnen en versterk je jouw team in een thuis weg van
huis. Ontvang jouw gasten in stijl.
Zoek niet langer naar de perfecte locatie voor een fotoshoot of
opname. Of organiseer een onvergetelijke workshop aan ons
kookeiland, waar het AGA-fornuis voor de fijnste smaken zorgt.
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Kom terecht in een huiselijke sfeer,
waar het jou aan niets ontbreekt.
Warm en gastvrij.

onze ruimtes

De tuinen
& vijvers
Een prachtig kader om even weg te zijn van de dagdagelijkse
kantoorroutine en jouw collega’s of klanten op een andere manier te
ontmoeten. Samen netwerken en genieten rond het Ofyr kookvuur,
een brainstorm in beweging of een yogasessie. Villa Molenhof
faciliteert met jou de mooiste momenten.
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Rewind aan ons zwembad en aan
de vijvers, met zicht op het zacht
glooiende Pajottenland.

onze ruimtes

De tent
Verbluf je zakelijke gasten met een indrukwekkende buitenlocatie.
Onze Sailcloth-tent en de Stretch-tent passen sierlijk in het landschap. Een echte eyecatcher.
Geniet van het ultieme buitengevoel en voeg er jouw persoonlijke
touch aan toe. Waterdicht en toch een instant zomersfeer!
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Een elegante en natuurlijke buitenruimte voor de meest exclusieve events.

wat we doen

Hoe wij
het anders
doen.
Door en voor ondernemers
Als rasechte ondernemers weten we
als geen ander wat een professionele
ontmoeting of sterk event nodig heeft.

Home feeling
Levenskwaliteit staat hier centraal.
En geloof ons, er is aan alles gedacht.

Helemaal alleen voor jouw bedrijf
Geniet van een exclusieve setting, waar je
ongestoord jezelf kan zijn..

Off-site hide away
Weg van het kantoor ontstaan de beste
ideeën. Het adembenemende groene
domein krijg je erbij.

Superieure service, souplesse
& schwung
We werken gepersonaliseerd, zodat je event
naadloos aansluit bij wat je zaak nodig
heeft. We stuwen je happening
naar ongekende hoogtes.

Gastronomie van wereldklasse
Toonaangevende of nieuwe namen
verwennen de meest kieskeurige fijnproever
tijdens een diner. Ook in onze meeting
snacks en lunches gaan we net dat stapje
verder.

On demand
Een overnachting in de buurt nodig?
Op zoek naar een shuttledienst? Wij regelen
het. Sit back and relax!

Wij zoeken, jullie ontdekken
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Proef uitmuntende wijnen en maak kennis
met fijne lokale producten en concepten.
We brengen het beste van het Pajottenland
in huis.

catering

Food
& drinks.
In samenwerking met gerenommeerde chefs en
buitengewone lokale ondernemers worden je gasten
genereus verwend. Wij zoeken, jullie ontdekken.
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Gezonde meetingsnacks, overheerlijke lunches en
onvergetelijke diners. Een walking dinner of een receptie
als sluitstuk van een onvergetelijke dag. Beschrijf ons
jouw wensen en wij maken het mogelijk.

onze ruimtes

Ontdek
Villa Molenhof.
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Boek nu je tour via
054 41 71 40 | info@villamolenhof.be

We creëren een exclusieve omgeving waar je
als ondernemer op je best kan zijn.
Denkruimte, werkruimte en ademruimte
gaan hier naadloos in elkaar over.
In een huiselijke sfeer, waar het je aan niets
ontbreekt. Warm en gastvrij.

Villa Molenhof
Kriebrugstraat 34 - 1760 Roosdaal
054 41 71 40 | info@villamolenhof.be
www.villamolenhof.be

