


ONTDEK HET LUXE COMPLEX RESIDENCE
KABBELAARSBANK IN OUDDORP
Het prachtige strand van de Noordzee bevindt zich op 
loopafstand. 

Deze droomplek biedt u de ruimte voor teambuilding, 
ontspanning en diverse andere activiteiten. 

LOCATIE



BOOST zorgt voor meer energie en productiviteit binnen 
het team. Dit terwijl iedereen volop geniet van een 
adembenemende locatie. In een oase van rust, natuur en 
buitenleven. 

De rustgevende omgeving zorgt ervoor dat het team zich 
oplaadt en de teambuilding activiteiten zorgen voor een 
hecht, positief en succesvol team!

WAAROM



Bij Residence Kabbelaarsbank kunt u heerlijk 
overnachten. 

Wij bieden de keuze uit vier ruime 
appartementen op de eerste etage, twee 
zespersoons appartementen op de begane 
grond en twee penthouses (zespersoons).

OVERNACHTEN



FOOD Bij BOOST hoort natuurlijk een 
heerlijk ontbijt, lunch en diner. 



ITALIAANS

LA DOLCE VITA

Wij bieden een privékok aan die de lekkerste 
Italiaanse gerechten maakt en combineert met 
heerlijke wijnen uit de lokale wijngaard.

Waan uzelf in Italië met Italiaanse muzikale 
begeleiding tijdens uw topdiner op onze 
privélocatie. 



BBQ

GOED, VERS, LOKAAL & SMAAKVOL

Bent u een echte vleesliefhebber? Dan zorgen wij voor 
een BBQ diner voor het hele team. Liever zelf BBQ-
en? Dat kan! Geniet van overheerlijke salades en de 
door u gekozen vlees- en visgerechten, gegrild op 
echte houtskolen!

Onze typische gastvrijheid, de mooie ambiance en de 
huiselijke sfeer zorgen voor een onvergetelijke 
BOOST!



VIS
GOED, VERS, LOKAAL & SMAAKVOL

Een groot deel van de vis wordt voor de deur 
gevangen. BOOST kookt met respect voor het 
milieu en voor de seizoenen. Een privékok serveert 
de lekkerste visgerechten met een heerlijke, lokale 
wijn naar keuze.

Wij bieden een topdiner op onze privélocatie!



WIJN
GOED, VERS, LOKAAL & SMAAKVOL

Proef, beleef en geniet van al het goede dat Zeeland te 
bieden heeft.

Ook gecombineerd met een rondleiding door de 
wijngaard van Wijnhoeve ‘de Kleine Schorre’.



VERGADEREN

Deze unieke training-, coaching- en vergaderlocatie 
brengt de beste ideeën en nieuwe inzichten naar 
boven. Het biedt ruimte tot 15 personen en is 
voorzien van alle aansluitingen en apparatuur.

In 360° sessies laten wij managementteams het 
verborgen potentieel van hun organisatie bekijken, 
begrijpen en benutten.



VAREN

MARINA PORT ZÉLANDE IN UW ACHTERTUIN

Ontdek wat één van Nederlands mooiste en modernste 
jachthavens voor u kan betekenen.

Verken het unieke vaargebied, de Grevelingen.

Leg aan bij één van de eilandjes om heerlijk verzorgd te
picknicken. Of vaar rustig het hele meer rond en wellicht 
worden jullie onderweg vergezeld door bruinvissen of staat u 
oog in oog met een zeehond.  

Zo ervaart u de Grevelingen op zijn best. 



SPORTEN

Wij geloven dat het benaderen van gezondheid 
vanuit 360 ° invalshoek leidt tot nieuwe inzichten, 
waarbij fysieke en mentale grenzen worden 
verlegd. Tijdens de BOOST is er de mogelijkheid 
om personal en groepstrainingen op het strand te 
doen. 

Er zijn ook diverse andere teambuilding activiteiten 
te vinden zoals:

• Beachgolf
• Beachvolleybal
• Blokarten

• Kickboksen
• Powerboot varen

En nog veel meer!



WATERSPORT

De Kabbelaarsbank is uitgeroepen tot één van de beste 
windsurfspots ter wereld en daar zijn wij erg trots op!

Er zijn diverse watersportactiviteiten te vinden zoals:

• Wind-/golf-/kitesurfen

• Zeilen

• Sunset-/yoga-/toursuppen

• Bodysliden van de Waterjump

En nog veel meer!

De lessen worden gegeven door gecertificeerde en 
enthousiaste instructeurs. 



Wilt u het bedrijfsuitje afsluiten met een knallend 
(thema)feest, waarbij alles tot in de puntjes geregeld 
is? 

Denk hierbij aan een saxofonist, DJ, heerlijke 
cocktails, wijnen, verse oesters en een photobooth
om deze avond nooit meer te vergeten!

FEEST



BOOST biedt verschillende privilegecards aan om 
aan al uw wensen te kunnen voldoen.

• GOLD – Twee Business BOOST Event voor twee 
personen per jaar 

• SILVER - Eén Business BOOST Event voor twee 
personen per jaar 

• BRONZE - 50% korting op één Business BOOST Event 
voor één persoon per jaar 

BOOST



PARTNERS



CONTACT

Residence Kabbelaarsbank

Kabbelaarsbank 1

3253 ME Ouddorp

W:  www.boostkabbelaarsbank.nl

E:   contact@boostkabbelaarsbank.nl

IG: @boostkabbelaarsbank

Klik hier voor een BOOST sneak preview!

https://www.youtube.com/watch?v=g9eMM3FOBOk

