
In de vergaderzalen van De Mol is de sfeer
gemoedelijk, huiselijk en authentiek. Bij ons kunt u

genieten van het buitenleven en in alle rust
vergaderen.

Gelegen aan de N35 onder de rook van Zwolle,
tussen het Vechtdal en Salland zijn wij

goed bereikbaar, ook vanaf de A28.

Met onze ruime en gratis parkeerplaats
zijn wij een goed gelegen ontmoetingsplek.

Verrassend zakelijk
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R E S T A U R A N T   Z A L E N   D E   M O L



DIVERSE MOGELIJKHEDEN 

Uw zakelijke bijeenkomst op een bijzondere plek, vlakbij landgoed Soeslo en op 
fietsafstand van de binnenstad Zwolle. Wij beschikken over een ruime en gratis 
parkeerplaats. Door onze ligging aan de N35 zijn wij uit alle richtingen goed 
bereikbaar.

De Mol beschikt over diverse zalen. Welke, indien gewenst, vergroot of verkleind 
kunnen worden. Ook hebben wij bij onze zalen een binnen terras, welke bij mooi 
weer, ook tot de mogelijkheden behoord! 

In al onze zalen heeft u tevens de beschikking over diverse middelen, welke bij onze 
arrangementen zijn inbegrepen: 
• Beamer met scherm 
• Flipover
• Gratis toegang tot WIFI 
• Geluidsinstallatie met microfoon 
• Blocnote en pen per persoon
• Vergader tool-kit
• De zaal voor u in de wenste opstelling

Onze vergaderruimtes

HYBRIDE VERGADEREN

Kent u ons hybride scherm al? Het is een alles-in-één apparaat waardoor u in de 
gelegenheid bent om een perfecte hybride bijeenkomst te organiseren. Neem contact 
op met De Mol om ons hybride scherm te reserveren. 



Capaciteit

RUIME ZALEN

De Mol heeft vier lichte, ruime en huiselijke vergaderzalen. Onze zalen zetten wij voor 
u klaar in de gewenste opstelling. De capaciteit is per zaal en per opstelling 
verschillend. Hierbij een overzicht.

MOGELIJKHEDEN

Dit zijn de meest gebruikelijke opstellingen voor een vergadering of bijeenkomst. 
Maar mocht u andere wensen hebben, dan kijken wij graag samen met u wat hierin 
mogelijk is.

Blok U-vorm Cabaret Carré School Theater Receptie Diner

Soeslozaal 12 -- -- -- -- -- -- --

Huuskamer 15 12 10 15 10 20 30 28

Voorhuus -- 25 20 25 20 40 50 40

Achterhuus -- 30 60 35 30 100 100 70

Voor- en 
Achterhuus

-- -- 110 -- 40 200 200 120



Vergaderarrangementen

VERGADEROCHTEND of -MIDDAG | 24.00

• 4-uurs arrangement
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel koekjes en pepermuntjes voor erbij
• Inclusief zaalhuur

VERGADERDAG | 59.50

• 8-uurs arrangement
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel koekjes en pepermuntjes voor erbij
• Rond het middaguur wordt de lunch geserveerd
• Tijdens de middagbreak een flesje frisdrank
• Inclusief zaalhuur

VERGADERAVOND | 19.50

• 3-uurs arrangement
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel koekjes en pepermuntjes voor erbij
• Inclusief zaalhuur

ZAALHUUR

Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief zaalhuur. Komt u met 5 personen of 
minder, dan rekenen wij een toeslag van 100 euro per dagdeel. 



Vergaderarrangementen

IETS EXTRA’S
Wilt u iets extra’s tijdens uw bijeenkomst? Of wilt u uw bijeenkomst beginnen of 
afsluiten met een lunch? Wij hebben diverse mogelijkheden. Mocht u iets anders 
wensen, in overleg kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden.

UITBREIDINGEN
• Vergader lunchbuffet (vanaf 15 personen) | 21.50

• Vergader 12-uurtje (tot 15 personen) | 21.50

• Fruitschaal op de zaal | 3.50

• Vers fruit salade of fruit smoothie | 4.50

• Luxe koeken van De Echte Bakker Borger | 3.75

• Gesorteerd gebak | 4.50

• N35 appelcarré, huisgemaakt | 5.00

• Gehaktbal, de enige echte! | vanaf 4.75

DINER
Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens uw bijeenkomst te dineren. Wij hebben 
hiervoor diverse mogelijkheden. Deze vindt u in onze brochure buffetten en diners.

GEWOON LEKKER | 19.50 - vanaf 10 tot 40 personen

Kiest u liever voor een minder uitgebreide maaltijd, ook dit is mogelijk:

• Keuze uit diverse plategerechten

• Geserveerd met een aardappelgarnituur en een kleine rauwkostsalade



VERGADER 12-UURTJE | 21.50 tot 15 personen

De lunch voor u per persoon geserveerd
• Kop soep
• Twee luxe belegde broodjes
• Broodje met een warme snack
• Melk, karnemelk en jus d’orange zetten wij in karaffen op tafel

LUNCHBUFFET | 21.50 vanaf 15 personen 

Wij zetten het buffet voor u klaar 
• Soep
• Diverse harde en zachte broodjes
• Verschillend beleg: zoet, kaas, vleeswaren
• Een warme snack
• Vers fruit
• Melk, karnemelk en jus d’orange 

Uitbreidingen

WARM BUFFET SOESLO | 19.50 vanaf 10 personen

visgerecht | vleesgerechten | aardappelgarnituur | warme groente van het seizoen
rauwkostsalade



Contact

De prijzen in deze brochure zijn per persoon (tenzij anders vermeld) en inclusief BTW.
Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van De Mol? Of zijn er nog vragen? Neem 
dan gerust contact met ons op. Wij maken graag samen met u, uw zakelijke 
bijeenkomst tot een succes!

Team De Mol

Heinoseweg 32

8026 PD Zwolle

0529 401 332

www.demol.org

info@demol.org
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