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Beste zaakvoerder, manager, afdelingshoofd, secretaresse, ….
Achter de deuren van deze oorspronkelijke hoeve schuilt onze bruisende onderneming. Brasserie
Corsendonks Hof opende haar deuren in 1983. De brasserie werd uitgebreid met diverse feestzalen
in 1987. Deze zijn verschillend van grootte en zijn sfeervol ingericht. Onze zalen kunnen gebruikt
worden voor al uw feesten, seminaries, productvoorstelling, recepties, buffetten, vergaderingen,
babyborrels, … Het mooie terras en de tuin geven uw evenement een unieke sfeer.
Onze zaak bevindt zich midden in een bosrijke en groene omgeving, waar wij u graag in onze
vergaderzalen ontvangen. Natuurlijk daglicht en een rustrijke omgeving zijn de noodzakelijke
ingrediënten van een geslaagde meeting. Ook onze verschillende terrastuinen hebben een grote
aantrekkingskracht. Vergaderen hoeft niet altijd saai te zijn. Wissel het zakelijke af met een korte
break en praat even bij over al dan niet persoonlijke bekommernissen. Bij mooi weer kan de lunch
buiten genomen worden. Of wat dacht u van een picknick? De bediening wordt verzorgd door ons
ervaren team dat u samen met onze keukenbrigade graag culinair verwent. Corsendonks Hof is de
perfecte uitvalsbasis om uw dag vlot te laten verlopen.
In deze brochure stellen wij graag enkele meetingformules aan u voor. Uiteraard zijn dit slechts
standaardpakketten en werken wij, indien gewenst, graag een aangepast voorstel voor u uit.

copyright@Corsendonks Hof

Met vriendelijke groeten,
Erwin Blockx & Marc Willems
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1. Zaalhuur
Tenzij uitdrukkelijk en anders afgesproken, vragen we voor onze vergaderzalen een vaste
huurprijs per dag.
•
•

Kleine Zaal gelijkvloers
Bovenzaal 1ste verdieping

:
:

€ 125,00 (dagprijs inclusief BTW)
€ 125,00 (dagprijs inclusief BTW)

•

Grote Zaal gelijkvloers

:

€ 250,00 (dagprijs inclusief BTW)

Voor gebruik van halve dagen gelden dezelfde huurprijzen. Een combinatie van meerdere zalen
is ook mogelijk. Hiervoor rekenen we 15% korting op de totale zaalhuur. Het gebruik van de
tuinen is inbegrepen in de huurprijs.
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Wanneer u een vergaderzaal vastlegt, is standaard inbegrepen :
•

Huur van een vergaderzaal met daglicht

•
•
•
•
•
•

Gebruik van draadloos internet (WIFI)
2 flipcharts met viltstiften
1 projectiescherm met beamer
Per deelnemer pen, papier, pepermuntje en map ‘Corsendonks Hof’
Gebruik van de tuinen
Gratis parkings
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2. Meetingvoorstellen All-in
a. Meetingvoorstel A

aan € 52,00 p/p

Zaalopstelling volgens afspraak
Onthaal met koffie, thee en friandise
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de voormiddag
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de namiddag
Waters op tafel gedurende hele dag
Lunch :
- verse dagsoep + belegde broodjes
- wijnen, waters, koffie of thee
- geserveerd in onze brasserie of in onze terrastuinen
b. Meetingvoorstel B

aan € 55,50 p/p

Zaalopstelling volgens afspraak
Onthaal met koffie, thee en friandise
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de voormiddag
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de namiddag
Waters op tafel gedurende hele dag
Lunch :
- verse dagsoep + koude lunch naar inspiratie van de chef
- wijnen, waters, koffie of thee
- geserveerd in onze brasserie of in onze terrastuinen
c. Meetingvoorstel C

aan € 59,00 p/p

Zaalopstelling volgens afspraak
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Onthaal met koffie, thee en friandise
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de voormiddag
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de namiddag
Waters op tafel gedurende hele dag
Lunch :
- verse dagsoep + warme lunch naar inspiratie van de chef
- wijnen, waters, koffie of thee
- geserveerd in onze brasserie of in onze terrastuinen
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d. Meetingvoorstel D

aan € 101,00 p/p

Zaalopstelling volgens afspraak
Onthaal met koffie, thee en friandise
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de voormiddag
1 x koffiepauze ‘Standard’ in de namiddag
Waters op tafel gedurende hele dag
Lunch :
-

3-gangen menu van onze chef
aperitief, wijnen, tafelwater, mokka met versnapering
geserveerd in onze brasserie of in onze terrastuinen

3. Koffiepauzes
a. Koffiebuffet/-pauze ‘Standard’

aan € 9,50 p/p

Koffie, thee, vruchtensappen
Huisgebakken cake, granenreep, vers fruit

b. Koffiebuffet/-pauze ‘Healthy’

aan € 10,50 p/p

Koffie, thee, vruchtensappen
Fruitsalade met yoghurt & granola
Broodstengels met humus
Smoothies van vers fruit en groentesappen

c. Koffiebuffet/-pauze ‘Corsendonk Afternoon’

aan € 12,40 p/p

Koffie, thee, vruchtensappen
Assortiment Belgische pralines + Corsendonk Chocolade
Zoete heerlijkheden van onze patissier (mini friandises, gebakjes, bavarois, …)
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Voor deze pauze raden wij u aan minstens 30 minuten te voorzien.
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d. Corsendonk Drink ‘Happy End’

aan € 17,50 p/p

Een aangename manier om uw meeting af te sluiten.
Gedurende 1u Corsendonk Blond Agnus & Corsendonk Donker Pater à volonté
Borrelgarnituur op de tafels (kaas, salami, pinda’s, …)

4. Ontbijt(vergaderingen)
De dag starten met een ontbijt breekt meteen het ijs en zorgt voor een goede start van uw
meeting. Steeds vaker wordt de ochtendvergadering tijdens het ontbijt gestart. Aan u de keuze.
aan € 22,00 p/p
Onthaal met bubbels of vers sinaasappelsap en een ochtendamuse
Assortiment luxe broodjes, boerenbrood, mini-koffiekoek, croissants
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Kaas jong en oud, ham, mortdadella, ambachtelijke confituur en chocopasta, stukje brie,
pepersalami, gerookte zalm, krabsalade, eitje naar keuze, granola met yoghurt, salade van exotisch
fruit, koffie of thee
Mini-dessert van de chef
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5. Meeting materialen
Onze vergaderzalen zijn standaard uitgerust met 2 flipcharts, 1 projectiescherm met beamer,
pen en papier en draadloos internet. Alle andere materialen moeten vooraf aangevraagd
worden (b.v. micro’s, video, tv, dvd, podium, laptops, camera, …). Voor deze materialen kunnen
we steeds een offerte voorzien.
Andere diensten :
• Fotocopie
• Gebruik printer
• Gebruik telefoon
• Bemande vestiaire

€ 0,10/stuk
€ 0,10/stuk
€ 0,50/eenheid
€ 23,00/uur

6. Relatiegeschenken
Steeds vaker geven bedrijven een geschenkje ter afsluiting van de meetingdag. Indien gewenst
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zorgen wij voor relatiegeschenken voor uw deelnemers, personeel, … Een fles Corsendonk Agnus of
Pater in een mooie geschenkverpakking, een doos Corsendonkse Chocolade, geschenkmanden, … De
mogelijkheden zijn oneindig. Wij geven u graag de nodige informatie hieromtrent. U kan onze
brochure ‘Corsendonks Hof Gifts’ op eenvoudig verzoek verkrijgen.

-7Meetingguide 2020
Corsendonks Hof • Corsendonk 2 • 2360 Oud-Turnhout
003(0)14.450751 • info@corsendonks-hof.be • www.corsendonks-hof.be

7. Overnachtingen
Overnachten is niet mogelijk in onze zaak. Graag bevelen wij u 2 accommodaties aan in de
buurt van Corsendonks Hof. Het ontbijt kan u zowel in uw hotel nemen als meteen hier ter
plaatse. Indien gewenst voorzien wij in vervoer van en naar het hotel. Hiervoor maken wij
graag voor u een offerte op maat.

a. Bed & Breakfast Wepa - Hof”

(afstand tot Corsendonks Hof : 6,5 km)

De kamers zijn voorzien van een zithoek, kabel-tv,
hardhouten vloeren, een koelkast en een waterkoker.
De eigen badkamers zijn uitgerust met een bad of
een douche. Ter plaatse en in de omgeving kunt u
diverse activiteiten ondernemen, zoals fietsen,
kanoën en wandelen. Het centrum van Turnhout ligt
op 8,4 km van het Wepa-hof. De accommodatie
biedt gratis parkeergelegenheid.

www.wepa-hof.be
0(032)474.691347
b. Hotel “Priorij Corsendonk”

(afstand tot Corsendonks Hof : 0,5 km)

Priorij Corsendonk beschikt over 78 hotelkamers.
Deze zijn verdeeld in 47 standaardkamers en 31
monnikenkamers. De kamers zijn verspreid over de
diverse bijgebouwen.

De bijgebouwen zijn het

Gastenhuis, Lekenhuis, schuur 1 en schuur 2.
Afhankelijk van welke kamer in welk gebouw gelegen
is zijn er diverse faciliteiten zoals draadloos internet
en airconditioning.
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www.priorij-corsendonk.be
0(032)14.462800

-8Meetingguide 2020
Corsendonks Hof • Corsendonk 2 • 2360 Oud-Turnhout
003(0)14.450751 • info@corsendonks-hof.be • www.corsendonks-hof.be

8.
9. Corsendonk Support

Corsendonk Support verzorgt
al sedert meer dan 10 jaar
exclusieve groepsactiviteiten.
Deze gaan door op het domein
van Priorij Corsendonk.
Één van de allergrootste
voordelen is dat u uw meeting
of zakelijk evenement kan
combineren met een activiteit
zonder hiervoor veel tijd te
verliezen en simpelweg omdat
de locatie vlakbij Corsendonks
Hof gelegen is.
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Benieuwd welke
mogelijkheden Corsendonk
Support in petto heeft?
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10. Algemene informatie
a. Een reservatie voor een event is geldig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :
• U betaalde een voorschot ;
€ 125,00 voor de kleine zaal en bovenzaal.
€ 250,00 voor de grote zaal.
• U heeft een schriftelijke bevestiging van ons.
b. Bij annulatie van de geplande datum wordt het voorschot ingehouden voor administratiekosten.
c.

Indien men niet voldoet aan voorgaande voorwaarden kan de reservatie door ons geannuleerd
worden.

d. Voor een vlotte bediening dient u éénzelfde arrangement of menu te kiezen voor alle deelnemers van
de meeting.
e. De zalen worden steeds ter beschikking gesteld in functie van het aantal deelnemers, en bijgevolg
kunnen last-minute wijzigingen aangebracht worden.
f.

Gezien de dagelijkse aanvoer van seizoensproducten, wordt het gamma van lunches en diners
samengesteld in functie van het marktaanbod.

g. Alle prijzen zijn inclusief BTW 6% op food en 21% op beverage en service.
h. Onze prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Hetzelfde geldt voor de gerechten, menu’s en
buffetten.
i.

Achtergrondmuziek is in de prijs inbegrepen. Voor de muzikale omlijsting raden wij onze huisdj aan.
Deze is vertrouwd met de zalen en alle soorten feesten. Indien u een andere DJ prefereert, dient deze
een eigen installatie te voorzien.

j.

Het definitieve aantal gasten dient ten laatste 10 dagen op voorhand meegedeeld te worden.
Daarna kunnen wij helaas geen annuleringen meer aanvaarden. Dit aantal zal ‘minimum’ worden
gefactureerd. Eveneens de tafelschikking moet ons bereiken uiterlijk 10 dagen vooraf.

k.

Wij hechten zeer veel belang aan de kwaliteit en de presentatie van onze gerechten. Voor een vlotte
bediening hiervan dienen speeches of sketches voor aanvang van het diner met Erwin Blockx
besproken te worden. Op deze manier kunnen wij de verschillende gerechten perfect in het
programma laten passen en komen we tijdens het serveren niet voor verrassingen te staan.

l.

Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in het Corsendonks Hof. Wij verwachten van
u en uw gasten dat deze maatregel gerespecteerd wordt en zullen u ook verantwoordelijk stellen bij
eventuele inbreuken. Eventuele boetes en sancties die daaruit voortvloeien zijn ten uwen laste.

m. Vegetarische menu’s, speciale diëten enz… vormen geen enkel probleem zolang ze voordien besteld
worden. Op deze manier kunnen wij voor een aangepast menu naar wens zorgen. Gelieve deze dan
ook bij het doorgeven van de aantallen te vermelden.
n. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na het plaatsvinden van uw evenement. Nadat u het
factuur heeft ontvangen kan u zowel cash komen betalen, als via overschrijving.
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o. De koper is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, de tuin en alle zich in het
gebouw of de tuin bevindende goederen, ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door
hemzelf of zijn gasten. De verkoper is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of beschadigingen of
diefstal die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, door, aan of van de
gasten van het door de koper ingerichte feest.
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