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FACILITEITEN – KOETSHUIS 

Een groepsverblijf in een historisch Koetshuis (1868) op Landgoed Lauswolt in het idyllische 
dorpje Beetsterzwaag, Friesland; Het Koetshuis heeft in 2007 landelijke bekendheid gekregen 
door de kabinetsformatie van Kabinet Balkenende IV wat daar is geformeerd. Naast het Koetshuis 
ligt de befaamde Golf & Country Club Lauswolt aan de rand van het bos. 

Wij kunnen 2 tot 14 personen herbergen in 7 luxe kamers en suites met eigen badkamer. 
(optioneel t/m 18 personen) De ruime, gezellige en goed uitgeruste woonkeuken en comfortabele 
‘living’ zijn uiterst geschikt om met vrienden, familie of collega’s te vertoeven. Er zijn bovendien 
uitstekende mogelijkheden om presentaties en team meetings te faciliteren met up-to-date 
audiovisuele apparatuur. 

 

7 Luxe kamers & suites met eigen badkamer 

 Iedere kamer wordt voorbereid met volledig opgemaakt bed 
 Iedere badkamer wordt ingericht met een set handdoeken per persoon 
 In de badkamer is er een flacon douchegel/shampoo en zeep aanwezig   

Koetshuis – ruime woonkeuken 

 Volledig ingerichte keuken (aparte inventarislijst beschikbaar) 
o Met o.a. grote koelkast, vriezer, geïntegreerde Cooker met mineraalwater optie, 

inductiekookplaat, combioven & magnetron, oven, vaatwasmachine en 
bordenwarmer 

 Dubbele Nespresso machine met 50 coffeepads 
 Grote eet- en vergadertafel met 14 stoelen 
 AV/presentatie faciliteiten: 

o Samsung 65 inch TV / Presentatiescherm aan de muur 
o Clickshare optie voor presentaties en afspelen video’s 
o Bluetooth verbinding voor luidsprekers om eigen muziek te streamen  
o Op verzoek kan er een Webcam/conference set worden aangesloten op de TV 

(wordt apart berekend) 
o Op verzoek kan er een Brother Laser printer worden aangesloten (wordt apart 

berekend) 
o Er is zowel WIFI als wired internet beschikbaar 
o Er zijn aparte stekkerdozen beschikbaar voor op de keukentafel (voor meetings 

etc.) 

Koetshuis – comfortabele ‘living’  

 Comfortabele zitmogelijkheden op een bank en verschillende fauteuils 
 Samsung 50 inch TV  
 Geluidssysteem op bluetooth 
 Openslaande deuren naar terras 
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Koetshuis - Buitenterras 

 Grote buitentafel met 14 stoelen 
 BBQ setup (gas) beschikbaar 

Koetshuis - Tuin 

 Het Koetshuis is omgeven door een serene tuin met verschillende terrasjes en goede 
privacy 

 

EXTRA MOGELIJKHEDEN 

Om uw verblijf in het Koetshuis nog completer te maken hebben wij een aantal prachtige 
supplementen opgesteld die u kan bijboeken. 

 
Ontbijt 
 

 Ontbijt in het hotel van Landgoed Lauswolt: € 24,50 p.p. 
 Ontbijt box ‘Continentaal ontbijt’ aangeleverd in Koetshuis : € 19,50 p.p.   
 Geheel verzorgd ontbijt in het Koetshuis met een eigen chef : € 35,00 p.p.   

 
Lunch 
 

 Lauswolt picknickmanden: € 29,50 p.p.   
 Family-style lunch opgezet op de grote keukentafel: € 37,50 p.p. 
 2 of 3 gangen lunch geserveerd in het Koetshuis: op aanvraag 
 Vergader lunchpakketten: vanaf € 26,50 p.p.      

 
Diner  
 

 Gebruik gas BBQ is altijd inclusief in de huur van het Koetshuis 
 Eventueel kan er een compleet BBQ pakket worden besteld: 

o BBQ pakket € 35,00 p.p. 
(o.a. boerenbrood, salades, 4 soorten vlees, sauzen) 

o BBQ pakket ‘Luxe’ € 47,50 p.p. 
(o.a. boerenbrood, salades, selectie vlees & vis, selectie groente, sauzen, 
aardbeien dessert) 

 3 gangen menu: vanaf € 62,50 p.p. (exclusief personeel & dranken) 
 Inhuur kok: € 29,50 per uur (minimaal 2 uur) 

o Vanaf 10 personen worden er 2 koks ingezet. 
 Inhuur bedieningsmedewerker: € 29,50 per uur (minimaal 2 uur) 
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Additionele services voor de woonkeuken 
 

 Wijnproeverij o.b.v. sommelier (3 wijnen & 3 amusegerechten) : Vanaf € 45 p.p.  
(minimaal 8 personen) 

 Gevulde koelkast : op nacalculatie 
 Extra doos Nespresso coffeepads 50 stuks : € 22,50 per doos 
 Webcam/conference set : € 75 per dag 
 Brother laser printer (excl. papier) : € 75 per dag 

 
Kamers & Suites 
 

 Dagelijks opgemaakte bedden en schone handdoeken : € 10,00 p.p.p.d 
 Schone handdoeken : € 6,50 p.p.p.d 
 Kranten : diverse selectie : € 3,50 per krant 

 
Activiteiten 
 

 Het gebruik van de zwembad- en fitnessfaciliteiten in Landgoed Lauswolt is voor een 
gezelschap die het Koetshuis huurt tegen betaling : € 100,00 voor toegang van het 
gehele gezelschap gedurende het verblijf. 
 

 Sloepenverhuur:  
o 6-persoons: op aanvraag 
o 12-persoons: op aanvraag 

 

 Fietsverhuur : op aanvraag 
 

 Golf clinic: op aanvraag 
 

 Greenfee op Golf & Countryclub Lauswolt :  
o 9 holes : vanaf € 41,00 p.p. 
o 18 holes : vanaf € 64,00 p.p.  

 

 Skûtsjesilen: op aanvraag 
 

 Zeillessen : op aanvraag 
 

 Begeleide wandeling door het bos 1.5 uur : € 12,50 pp (Minimaal 6 personen) 
 

 

 
Voor meer informatie en exacte inhoud van bovenstaande mogelijkheden neemt u contact op 
met Helma Stiekema via reserveringen@lauswolt.nl  of  Tel: 0512-381245. 

Wij maken graag een voorstel op maat. 
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