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‘de Vrijheid’ 
 
Geachte gast, 

 
De meesten kennen ons wel als het PMT. Tegenwoordig in Nederland, net als in de uitzendgebieden, als 

ECHOS Home. Om ons als product wat duidelijker in de markt te zetten, hebben we een informatiemap 

gemaakt waarin alle mogelijkheden van de Echos Homes zijn samengevoegd.  

Van vergadermogelijkheden, broodjesservice tot complete diners, buffetten en BBQ’s,  

bijna alles is mogelijk. 

 

Door onze flexibiliteit en korte lijnen zijn wij in staat om heel snel op uw wensen te reageren. 

Vandaag gebeld kan morgen geregeld zijn. 

En met uw budgetnummer kunnen we de factuur rechtstreeks naar het betaalkantoor sturen. 

 

Vergaderruimtes zijn, indien ze vrij zijn, te allen tijde door u te gebruiken voor besprekingen of 

vergaderingen, zonder kosten. U betaalt alleen eventuele koffie of andere extra’s als u gelieerd bent met 

defensie anders rekeningen wij een kleine vergoeding voor onze vergaderruimtes.  

 

 

Met deze informatiemap bij de hand, heeft u altijd een overzicht van onze mogelijkheden. 

 

En zoals altijd, staan wij voor al uw vragen tot uw beschikking. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ronnie Reumer 

ECHOS-Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33 5688 GN Oirschot. The Netherlands 

Tel. +31 (0) 442904515 

devrijheid@echos.nl 

www.echos.nl 

KvK/Chamber of Commerce 41265129 

BTW nummer/VAT-number NL805449589B01 

Wereldwijd welzijn voor militairen, post actieven, veteranen en hun thuisfront. 

Worldwide welfare for soldiers, veterans and their families. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:devrijheid@echos.nl


      
      

 

ECHOS-Home ‘de Vrijheid’,  Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot, tel. 040 – 290 45 15 

 W  O  R  L  D    W  I  D  E    W  E  L  F  A  R  E    F  O  R    S  O  L  D  I  E  R  S 

 
 
Vergaderen voor Defensie: 

 

Vergadermogelijkheden zijn per dagdeel beschikbaar. 

Op maandag t/m donderdag van 08.00 uur t/m 22.00 uur en op  

vrijdag van 08.00 t/m 14.00 uur (andere dagen en tijden zijn bespreekbaar). 

Voor defensie is in deze arrangementen geen zaalhuur berekend. 

Zalen zijn, indien beschikbaar, ten allen tijde te gebruiken door defensie. 

 

Aantal zalen: 3 

 Theater      Carré             U-vorm  Blok    Caberet   

1. Grote Zaal   60 pers.     25 pers.  23 pers.  20 pers.  40 pers.  

2. Midden Zaal    30 pers.     16 pers.          14 pers.  12 pers.   24 pers. 

3. Kleine Zaal            20 pers.     12 pers.   10 pers.         10 pers  12 pers.  

 

 

 

 

 

 

Koffie/thee of fris: 

Kan koffie(9 koppen)  € 16,50 per kan 

Kan Thee (7 koppen) € 9,50 per kan 

Frisdranken v.a.       € 1,75 p.p. 

Koffie met cake  € 2,00 p.p. 

Koffie met bonbon  € 3,50 p.p. (incl. een 2de kop koffie/thee gratis) 

Koffie met appelgebak € 3,95 p.p. (incl. een 2de kop koffie/thee gratis) 

Koffie met div. gebak € 4,50 p.p. (incl. een 2de kop koffie/thee gratis) 

 

Lunch en diner:  

 

12 uurtje met 2 consumptiebonnen  € 10,00 p.p. 

Diner in overleg. 

  
 

 

Extra apparatuur: 

Beamer met scherm       i.o. 

TV met DVD of video speler per dag   i.o. 

Alle zalen zijn voorzien van een vast beamer scherm, flipover en gratis wifi. 
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Vergaderen voor Particulieren 
 

Vergadermogelijkheden zijn per dagdeel beschikbaar. 

Op maandag t/m donderdag van 08.00 uur t/m 22.00 uur(i.o. uitloop mogelijk)  

Op vrijdag van 08.00 t/m 14.00 uur (andere dagen en tijden zijn bespreekbaar). 

 

Aantal zalen: 3 

 Theater      Carré             U-vorm  Blok    Caberet   

1. Grote Zaal   60 pers.     25 pers.  23 pers.  20 pers.  40 pers.  

2. Midden Zaal    30 pers.     16 pers.          14 pers.  12 pers.   24 pers. 

3. Kleine Zaal            20 pers.     12 pers.   10 pers.         10 pers  12 pers.  

 

Losse zaalhuur: 

1. Grote Zaal    € 40,00 per dagdeel 

2. Midden Zaal   € 40,00 per dagdeel 

3. Kleine  Zaal   € 40,00 per dagdeel 

 

Koffie/thee of fris: 

Kan koffie(12 koppen)  € 16,50 per kan 

Kan Thee (7 koppen) € 9,50 per kan 

Frisdranken v.a.       € 1,75 p.p. 

Koffie met cake  € 2,00 p.p. 

Koffie met bonbon  € 3,50 p.p. (incl. een 2de kop koffie/thee gratis) 

Koffie met appelgebak € 3,95 p.p. (incl. een 2de kop koffie/thee gratis) 

Koffie met div. gebak € 4,50 p.p. (incl. een 2de kop koffie/thee gratis) 

 

Lunch en diner:  
  

 

 

12 uurtje met 2 consumptiebonnen  € 10,00 p.p. 

Diner in overleg 
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Dagarrangementen 1:   
Arrangement van ± 09.00 tot ± 17.00 uur inclusief: 
Ontvangst met koffie/thee aan de bar, koffie/thee en water gedurende de dag in de vergaderruimte,  

een 2 gangen lunch met diverse broodjes en beleg, warm gerecht en melk, karnemelk of jus d’orange.  
Inclusief zaalhuur, flip-over, whiteboard. 

Prijs per persoon: € 21,00 per persoon 

 

Dagarrangementen 2: 
Arrangement van ± 09.00 tot ± 17.00 uur inclusief: 
Ontvangst met koffie/thee aan de bar, koffie/thee en water gedurende de dag in de vergaderruimte,  
luxe 2 gangen lunch met keuze uit 2 soorten soep, luxe belegde broodjes zoals pistoletjes en Waldkorn bol belegd 
met brie, filet American, tonijnsalade etc., een warm gerecht  

en melk, karnemelk of jus d’orange.  
Inclusief zaalhuur, flip-over en whiteboard. 

Prijs per persoon: € 27,50 per persoon 

 

Dagarrangement 3: 
Arrangement van ± 09.00 tot ± 18.00 uur. 
Idem als arrangement 2 maar nu met ter afsluiting een 2 gangen diner of een  

Indisch buffet met koffie of thee na. 
Prijs per persoon: € 37,50 per persoon (vanaf 15 personen of in overleg bij minder aantal)) 

 

 

Extra apparatuur: 

Beamer met scherm       € 25,00 

   

Alle zalen zijn voorzien van een vast scherm, flip-over, white bord en free wifi 
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Onze horeca arrangementen van ECHOS Home De Vrijheid 
 

Echos Home “De Vrijheid” kan voor u verschillende lunches, diners en buffetten verzorgen. 

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan, maar natuurlijk is alles op uw eigen wensen aan te passen. 

 

Broodjesservice/ catering: 

 

Wij hebben de mogelijkheid om belegde broodjes en iets warms, op locatie  

te bezorgen. Desgewenst met melk, karnemelk of andere dranken erbij.   

 

Lunches/ Diners: 

 

Er zijn zoveel keuze mogelijkheden en samenstellingen mogelijk, dat het ondoenlijk is om ze allemaal op 

papier te zetten. Soepen vanaf € 2,45, diverse soorten broodjes/uitsmijter/ pannenkoeken/snacks en  

hoofdgerechten vanaf € 7,25. Geeft u uw wensen door, en we maken een passende offerte voor u. Op de 

website van ECHOS.nl onder het kopje van de vestiging kunt u de lunch/dinerkaart vinden. 

 

Lunch en Diner buffetten: 
 
 
 

BBQ’s buffetten: 

 

Onderstaande BBQ’s en buffetten kunnen wij u aanbieden tegen zeer scherpe prijzen.  

Ze zijn natuurlijk in overleg aan uw wensen aanpasbaar. 

 

BBQ standaard € 12,50 p.p.   

Hamburger, kipfilet, saté & varkenslapje 

3 soorten sauzen 

Huzaren- en rundvleessalade 

Stokbrood met kruidenboter  

     

BBQ uitgebreid € 15,95 p.p.            

    Hamburger, gemarineerde kip, varkenskarbonade, biefstuk 

    & kipsaté 

3 soorten sauzen 

Huzaren- en rundvleessalade  

Gemengde Salades 

Stokbrood met kruidenboter 

    IJs hoorntje  

 

BBQ defensie € 10,00 p.p.  

Kippenpoten, varkens karbonade, biefstuk & Hamburger 

Hierbij worden 3 soorten sauzen en 

aardappelsalade, huzaren of rundvleessalade 

stokbrood en kruidenboter 

 

Desserts € 4,95 p.p.  Een dessert behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

    buffet uit verschillende ijs en bavaroissoorten is 

    mogelijk. 

 

 

Verder kunnen we speciale dinerbuffetten met u samenstellen in verschillende 

Europese sferen. Ook een traditionele blauwe hap als 1-bords gerecht of als buffet is mogelijk. Vraag naar 

de mogelijkheden. 
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Uitvaarten of condoleances: 

 

Koffie arrangement A  € 5,00 p.p. 

 

Inclusief onbeperkt koffie, thee 

Plak cake of saucijzenbrood 

  

Koffie arrangement B € 10,00 p.p.  

 

Inclusief onbeperkt koffie, thee, vruchtensappen en mineraalwater  

Diverse sandwiches en saucijzenbrood/appelflap  

  

 

Lunch arrangement  € 10,00 p.p.  

 

Inclusief kopje soep  

2 sandwiches of mini pistolets per persoon  

Warme snack  

Vers fruit  

Onbeperkt koffie, thee, melk, jus d’orange en mineraalwater 

  

(Min. aantal 10 personen)  

  

Borrelarrangement  € 9,95 p.p. 

 

Inclusief 2 Receptiedrankjes naar keuze (excl. Buitenlands gedestilleerd)  

Banketbakkers zoutjes en nootjes  

Gemengde bittergarnituur geserveerd met diverse sausjes 

  

(Min. aantal 10 personen) 

  

Bovenstaande arrangementen zijn mogelijk in een aparte zaal op basis van beschikbaarheid 

  

Tevens hebben wij ook een uitgebreide lunch en dinerkaart die wij graag op vraag toesturen.  

  
 


