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Veel mensen kennen ons nog als het PMT, AMT, KMT of het HMT. Tegenwoor-
dig heten wij in Nederland, net als in de uitzendgebieden, ECHOS Homes. Bin-
nen Defensie draaien wij als volwaardige militaire locatie mee.

Wij zijn er niet alleen voor militairen, veteranen en hun thuisfront, maar ook 
voor burgers. Iedereen is dus welkom bij ons! Deze informatiemap bevat alle 
producten, diensten en andere mogelijkheden die de Echos Homes u kunnen 
bieden. 

Wat wij  bieden
Alle prijzen zijn all-in.
Korte en directe lijnen. U neemt rechtstreeks contact op met de vestiging van 
uw keuze. 
Flexibele en snelle service: Vandaag gebeld is zo nodig morgen geregeld.
Gratis gebruik van onze zaal- en vergaderruimtes door personeel van Defen-
sie en veteranen/thuisfrontorganisaties.
Compleet verzorgde vergaderarrangementen.
Ontbijt, lunch, diner, koude en/of warme en “blauwe hap” buff etten.

BBQ en catering
Wij kunnen alles ook op uw eigen locatie verzorgen.
ECHOS Homes vallen onder de raamregeling reüniefaciliteiten van Defensie.
Via het ZA formulier/budgetnummer kunnen wij rechtstreeks declareren bij 
het Betaalkantoor van Defensie. 

ECHOS Kandahar 
(voormalig)

ECHOS mobiel

ECHOS Schaarsbergen

ECHOS Homes 
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Generaal Spoor Kazerne
ECHOS Home de Schakel
Leuvenumseweg 68                                                    
3852 AS Ermelo    
0341 - 55 28 30                                                
deschakel@echos.nl  
Manager: M. Potappel (Marieke) 

Infanterie Schietkamp 
Harskamp
ECHOS Home Baan Zulu
Otterloseweg 12a
6732 BS  Harskamp
0318 - 45 30 60
baanzulu@echos.nl
Manager: A. Werkman (Aart)

Johannes Post Kazerne 
ECHOS Home het Baken
Joh. Postweg  5 
7973 JB Darp (Havelte)
0521 - 34 12 97
hetbaken@echos.nl
Manager: J. Mennink (Han)

van Ghent Kazerne
ECHOS Home het Anker
Toepad 110 
3063 NJ  Rotterdam
010 - 242 99 10
hetanker@echos.nl
Manager: A. Muilwijk (Ad)

ECHOS Mobiel
(ondersteuning tijdens oefeningen): 
Quellenweg 12
47638 Straelen (Duitsland) 
+49 175 2401474 
mobiel1@echos.nl
Manager: J. Puister (Jonny)

Marine Kazerne Erfprins
Echos Home de Eendracht
Schapendijkje 8 1782 TG  Den Helder
MPC 10A/Postbus 10.000
1780 CA Den Helder
0223 - 655066
deeendracht@echos.nl
Manager: J. Mennink (Han)

Genmaj. de Ruyter van 
Steveninck Kazerne
ECHOS Home de Vrijheid 
Eindhovense dijk 33
5688 GN  Oirschot
040 - 290 4515
devrijheid@echos.nl
Manager: R. Willemsen (Roel)

Oranje Kazerne
ECHOS Home de Landing
Deelenseweg 28
6816 TS  Schaarsbergen
026 - 443 0487
delanding@echos.nl
Manager: D. Mammen (David)

NAVO oefenterrein Bergen 
Hohne
ECHOS Home Baan 41
Winsenerstrasse 1
29303 Bergen Hohne (Duitsland))
+49 5051 8255
baan41@echos.nl
Manager: R. Disveld (Rob)

ECHOS Homes
Nederland
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1. 2 uurs ontbijtarrangement
 Zaal (beschikbaar van 07.00 tot 09.00 uur)
 Inclusief alle apparatuur
 Onbeperkt koffie en thee
 Water in de zaal
 Mintjes
 Uitgebreid ontbijt in de zaal 

2. 4 uurs arrangement
 Zaal ( ochtend, middag of avond ) 
 Inclusief alle apparatuur
 Onbeperkt koffie en thee
 Water in de zaal
 Mintjes

3. 4 uurs arrangement met lunch
 Zaal (ochtend of middag)
 Inclusief alle apparatuur
 Onbeperkt koffie en thee
 Water in de zaal
 Mintjes
 2-gangen lunchbuffet 

4. 8 uurs arrangement met lunch
 Zaal (van 08.00 tot 18.00 uur)
 Inclusief alle apparatuur
 Onbeperkt koffie en thee
 Water in de zaal
 Mintjes
 Uitgebreid lunchbuffet 

à € 10,50 p.p.

à € 14,50 p.p.

à € 12,50 p.p.

à € 3,50 p.p.

Vergader-  
arrangementen
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à € 22,50 p.p.

à € 31,50 p.p.

Vergader-
arrangementen
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5. 8 uurs vergaderarrangement met diner
 Zaal (van 08.00 tot 18.00 uur of van 13.00 tot 22.00 uur)
 Inclusief alle apparatuur
 Onbeperkt koffi  e en thee
 Water in de zaal
 Mintjes
 1 consumptie
 Dinerbuff et

6. 12 uurs vergaderarrangement met diner
 Zaal (van 08.00 tot 22.00 uur)
 Inclusief alle apparatuur
 Onbeperkt koffi  e en thee
 Water in de zaal
 Mintjes
 Uitgebreid lunchbuff et 
 1 consumptie
 Dinerbuff et

Bovenstaande arrangementen zijn uit te breiden met wat 
lekkers bij de koffi  e/thee:

• Donut of berlinerbol    € 1.00
• Plak krentenwegge    € 1.00
• Vers afgebakken gevulde koek  € 1.25
• Saucijzenbroodje    € 2.00
• Vers afgebakken appelfl ap   € 2.00
• Appelgebak     € 2,00
• Petit fours (met logo is mogelijk)  € 2,50

En natuurlijk zijn alle arrangementen aan te passen aan uw 
persoonlijke wensen.



1. Ontbij tbuff et
 Diverse brood- en belegsoorten
 Roerei met bacon
 Koffi  e, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

2. Lunchbuff et standaard
 Soep
 Diverse brood- en belegsoorten
 Warm gerecht
 Koffi  e, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

3. Lunchbuff et de luxe
 Soep
 Diverse luxe belegde broodjes
 Warm gerecht
 Koffi  e, thee, melk, karnemelk en fruitsappen

4. Plate ECHOS
 Even een heerlijke stevige warme hap met 
 uw gezelschap?
 Een schnitzel van 220 gram met daar bovenop een 

garnituur van gebakken ui, champignons, aardapeltjes 
en spekjes, afgedekt met een gebakken ei

5. Dinerbuff et
 2 vleesgerechten
 1 visgerecht
 Gebakken aardappeltjes of friet of rijst
 Seizoensgroente
 Frisse salade
 Stokbrood, kruidenboter
 en sauzen

 á € 8,50 p.p

 á € 10,50 p.p.

 á € 15,50 p.p.

 á € 19,50 p.p.

 á € 10,50 p.p.

Ontbij t, lunch, diner
 en BBQ
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6. Blauwe hapbuff et
 Nasi goreng
 Bami goreng
 3 bijgerechten
 Kroepoek, seroendeng, atjar, sambal en ketjap

7. Blauwe hapbuff et uitgebreid
 Nasi goreng
 Bami goreng
 5 bijgerechten
 Kroepoek, seroendeng, atjar, sambal en ketjap 

8. Stamppotbuff et
 2 à 3 soorten stamppot naar keuze
 Speklap
 Rookworst
 Jus en zuren

9. Warm-koud buff et standaard
 Diverse koude en warme gerechten
 In overleg samen te stellen

10. Hap/stap arrangement
 Onbeperkt eten
 4 à 5 consumpties
 Vanaf 20 personen
 In overleg samen te stellen

 á € 16.50 p.p.

 á € 21,50 p.p.

 á € 16,50 p.p.

 á € 21,50 p.p.

 á € 20,00 p.p.

Ontbij t, lunch, diner
 en BBQ
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Ontbij t, lunch, diner
 en BBQ

11. Warm-koud buff et de luxe
 Diverse luxe koude en warme gerechten 
 In overleg samen te stellen 

12. Dessertbuff et
 Diverse ijs- en puddingsoorten
 Vers fruit
 Sauzen
 Slagroom

13. BBQ standaard
 5 stuks vlees per persoon 
 Diverse salades
 Diverse sauzen en stokbrood met kruidenboter

Bij meer dan 10 personen gas gratis.
Eventueel bij te leveren plastic bestek, servetten 
en borden € 0,50 p.p.

 á € 27,50 p.p.

 á € 6,50 p.p.

 á € 16,50 p.p.
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Recepties

1. Receptie tij dsduur 2 uur
 Ontvangst met koffi  e/thee buff et met iets lekkers
 Onbeperkt drankjes
 1 x koude en 2 x warme hapjes

2. Receptie tij dsduur 3 uur
 Ontvangst met koffi  e/thee buff et met iets lekkers
 Onbeperkt drankjes
 2 x koude en 2 x warme hapjes
 Nootjes/zoutjes op tafel

Alle bovenstaande arrangementen en buff etten zijn aan te passen aan uw 
wensen.

Catering op elke gewenste locatie in Nederland mogelijk.
Dit kan zowel binnen de poort zijn als daarbuiten.

 á € 12,50 p.p.

 á € 17,50 p.p.
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