
 

 

 

 

 

 

 

 

 

stijlvol 

VERGADEREN  

in alle rust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Houtum 39 – 2460 Kasterlee 
de@groepvaneyck.be – www.deneyck.be - +32 (0)14 85 99 00 

2 

Vergaderen in den Eyck is kiezen voor…  

 

 Een rustig gelegen locatie in het inspirerende Kempense groen tussen E34 en E313  

met ruime parkeergelegenheid 

 Moduleerbare zalen voor 8 tot 800 personen 

 Direct daglicht en mooie buitenlocatie bij elke zaal 

 Puur vergadercomfort op maat  

 Gratis draadloos internet beschikbaar in elke locatie 

 Moderne didactische materialen  

 Verzorgde en smakelijke cateringconcepten  

 Persoonlijke en correcte service  

Welkom 
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1. Praktisch bekeken 

 

1.1  Algemeen 

 

- De vermelde prijzen in de brochure zijn exclusief btw. 

- De theateropstelling wordt standaard voorzien. Voor een opstelling in U-vorm of een 

klasopstelling wordt een supplement van € 3,50 per persoon aangerekend (incl. waters en 

vergadersnoepjes op de tafels). 

- Het standaardpakket didactische materialen is steeds inbegrepen. Dit omvat beamer, 

projectiescherm, flipchart of whiteboard met stiften en draadmicro. Andere materialen zijn 

verkrijgbaar op verzoek en mits supplement, zie pagina 12. 

- In deze brochure vindt u standaardvoorstellen terug. Een offerte op maat is steeds mogelijk. 

 

1.2  Onze zalen 
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Koetsierskamer (1ste verdieping) 
Break out  

Max. 16 personen 
- - 16 32 8*4 

Dagkamer (1ste verdieping) 
Break out 

Max. 8 personen  
- - 8 15 5*3 

Bleuk  100 60 25 150 80 80 119 7*17 

Grote Doornboom  100 50 25 140 100 80 120 12*10 

Kleine Doornboom  80 30 25 100 80 60 100 10*10 

Grote+ Kleine Doornboom 250 120 - 300 200 140 220 22*10 

Lounge 
Break out 

Max. 25 personen   
50 40 35 40 5*8 

Aurum I  50 30 24 80 60 35 66 6*11 

Aurum II 60 30 24 100 70 45 90 10*9 

Aurum I + II  120 80 40 180 130 90 160 16*10 

Platinum   250 150 36 220 180 140 234 13*18 

Aurum + Platinum  350 250 - 400 300 230 390 29*13 

Quercus  40 20 20 60 50 40 48 8*6 

Bibliotheek 
Break out 

Max. 20  personen   
- - 20 35 5*7 

Foyer 
Break out 

Max. 30  personen   
80 60 30 84 7*12 

Schuur   60 30 20 140 100 60 120 10*12 
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1.3 Plattegrond 

1.4  
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2. Vergaderarrangementen 

 

2.1 Ontbijtmeeting 

 

- De zaalhuur is inbegrepen gedurende 3 uur. Supplement € 3,00 p.p. per bijkomend uur. 

- Standaardpakket didactische materialen is inbegrepen (pagina 3). 

- Andere dranken dan vermeld worden aangerekend volgens het werkelijke verbruik. 

Op het menu 
 

Croissants – Witte en groffe pistolets 
Jonge kaas – Gekookte ham – Italiaanse rauwe ham 

Préparé - Krabsalade 
Confituur - chocopasta - speculaaspasta 

 
Koffie, thee 

Sinaasappelsap, vers appelsap, Bru water 
 

€ 25,50 per persoon 
aan tafel of in buffetvorm 

 
Mogelijke aanvullingen 

- Yoghurt met granola       € 2,00 

- Kazentafel       € 2,50 

- Roerei met spek       € 2,50 

- Gerookte zalm       € 2,50 

- Vers fruit       € 2,50 
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2.2 Meetingpakket 5 uur 

- De zaalhuur is inbegrepen vanaf 10 personen. Voor kleinere groepen wordt er een vaste 
zaalhuur van € 150,00 aangerekend. 

- Standaardpakket didactische materialen is inbegrepen (pagina 3). 
- Theateropstelling wordt standaard voorzien. Voor een opstelling in U-vorm of een 

klasopstelling wordt een supplement van € 3,50 per persoon aangerekend (incl. waters en 

vergadersnoepjes op de tafels) 

- Mogelijke aanvullingen op arrangement: zie onderaan pagina 7. 

 

Onthaal 
Buffet met koffie, thee, sinaasappelsap en waters 

Huisgemaakte cake 
 

Vergadering 
Bru water voor de sprekers 

 
Bij klasopstelling of U-vorm: 

Waters en fruitsnoepjes op de tafels 
 

Pauze 
Buffet met koffie, thee, sinaasappelsap en waters 

Mini gebak, vers fruit 
 

Lunch met keuze uit: 
Healthy lunch 
Salads in a jar 

Divers belegde tapabroodjes en wraps 
Supplement € 3,00 p.p. 

Dagsoepje 

Frisdranken, koffie, thee 
OF 

Italian lunch 
Penne met pesto en champignons 

Lasagna bolognaise 
Focaccia, olijfolie, parmezaan 

Supplement € 3,00 p.p. 
Minestrone 

Frisdranken, koffie, thee 
 

€ 34,50 per persoon 
Lunch in buffetvorm  

Per extra uur: € 3,00 per persoon 

 
Mogelijke aanvullingen lunch 

 

- Mokka of thee met snoepjesbord       € 3,00 p.p. 

- Dessertcreatie uit eigen patisserie (aan tafel bediend)    € 5,50 p.p. 

- Witte of rode huiswijn gedurende 1 schenkuur     € 5,00 p.p. 

 

mailto:de@groepvaneyck.be
http://www.deneyck.be/


 

Houtum 39 – 2460 Kasterlee 
de@groepvaneyck.be – www.deneyck.be - +32 (0)14 85 99 00 

7 

2.3 Meetingpakket 8 uur 

- De zaalhuur is inbegrepen vanaf 10 personen. Voor kleinere groepen wordt er een vaste 
zaalhuur van € 150,00 aangerekend. 

- Standaardpakket didactische materialen is inbegrepen (pagina 3). 
- Theateropstelling wordt standaard voorzien. Voor een opstelling in U-vorm of een 

klasopstelling wordt een supplement van € 3,50 per persoon aangerekend (incl. waters en 

vergadersnoepjes op de tafels) 

- Mogelijke aanvullingen op arrangement: zie onderaan deze pagina. 

Onthaal 
Buffet met koffie, thee, sinaasappelsap en waters 

Huisgemaakte cake 
 

Vergadering 
Bru water voor de sprekers 

 

Bij klasopstelling of U-vorm: 
Waters en fruitsnoepjes op de tafels 

 

Voormiddagpauze 
Buffet met koffie, thee, sinaasappelsap en waters 

Mini gebak 
 

Lunch met keuze uit: 
Healthy lunch 
Salads in a jar 

Divers belegde tapabroodjes en wraps 
Supplement € 3,00 p.p. 

Dagsoepje 

Frisdranken, koffie, thee 
OF 

Italian lunch 
Penne met pesto en champignons 

Lasagna bolognaise 
Focaccia, olijfolie, parmezaan 

Supplement € 3,00 p.p. 
Minestrone 

Frisdranken, koffie, thee 
 

Namiddagpauze 
Buffet met koffie, thee, sinaasappelsap en waters 

Fruitmand met seizoensfruit 
 

€ 39,50 per persoon 
Lunch in buffetvorm 

           Per extra uur: € 3,00 per persoon 

 

Mogelijke aanvullingen lunch 
 

- Mokka of thee met snoepjesbord       € 3,00 p.p. 

- Dessertcreatie uit eigen patisserie (aan tafel bediend)    € 5,50 p.p. 

- Witte of rode huiswijn gedurende 1 schenkuur     € 5,00 p.p. 
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2.4 Businesslunch- of dinner 

- De zaalhuur in inbegrepen in onderstaande tarieven.  
- Standaardpakket didactische materialen is inbegrepen (pagina 3). 
-  Er wordt geen aparte vergaderopstelling voorzien. 
 
 

2.4.1 Aperitief (optioneel) 
 

Aperitief 
Cava Masia de la Luz  

Sinaasappelsap 
 

 
Tapaborden op de tafels (€ 2,25 p.p.) 

OF 
Kleine koude en warme proevertjes in bediening (3 p.p.) (€ 5,35 p.p.) 

 

€ 5,50 per persoon 
supplementair bij de prijs van uw gekozen formule 

 
 

2.4.2 Walking 
 
- Er wordt een losse opstelling voorzien met zitplaatsen aan tafels en barkrukken aan statafels 

om flexibel te kunnen communiceren en netwerken. 
 

7 seizoensgebonden kleine gerechtjes in bediening 
 

Voorbeeldmenu: 
Koud  

Gemarineerde zalm met dille en limoen 
Rundscarpaccio met Italiaanse garnituren 

• 
Soep  

Duet van seizoenssoepjes in mokkatasjes 
• 

Vis  
Schelvis met risotto en groene asperge 

• 
Vlees 

Parelhoen met venkelpuree en zontomaat 
• 

Minidessertje van de patissier 
 

Huiswijnen, waters, frisdranken 
Koffie of thee 

 

€ 59,00 per persoon 
            In bediening 
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2.4.3  Seated   
 
- Er worden ovale tafels voorzien om comfortabel eten en vergaderen te combineren. 
 

Driegangenmenu naar seizoensaanbod 
 

Voorbeeldmenu: 
Voorgerecht 

Asperges op Vlaamse wijze 
• 

Hoofdgerecht (keuze op voorhand te bevestigen) 
Zeewolffilet Moutardini 

OF 
Parelhoenfilet Bordelaise 

• 
Mokka of thee met snoepjesbord 

 
Huiswijnen, waters, frisdranken 

 
 

€ 49,00 per persoon 
aan tafel bediend 

 
 

Andere mogelijkheden en voorstellen op maat zijn steeds mogelijk op verzoek 
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2.5 Meeting & Networking 

- De zaalhuur voor de vergaderzaal is afhankelijk van de gereserveerde locatie.  
Tarieven: zie pagina 12. 

- Standaardpakket didactische materialen is inbegrepen. 
- De theateropstelling wordt standaard voorzien. Voor een opstelling in U-vorm of een 

klasopstelling wordt een supplement van € 3,50 per persoon aangerekend. 

- Voor de receptie wordt een informele opstelling met statafels en enkele barkrukken voorzien 

om optimaal en flexibel te kunnen netwerken. 

Onthaal 
Buffet met koffie, thee, sinaasappelsap en waters 

Huisgemaakte cake 
 

Vergadering 
Bru water voor de sprekers 

 

Bij klasopstelling of U-vorm: 
Waters en fruitsnoepjes op de tafels 

 
Receptiedranken  

Cava Masia de la Luz  
Champagnebier Dame Jeanne 
Sinaasappelsap, vers appelsap 

Huiswijnen, pilsbieren, frisdranken op verzoek 
 

Hapjesmenu 
Voorstel 1 

Op de tafels 
Tapenades met ciabatta 

 
Hapjes in bediening (5 p.p.) 

“Stijl en eenvoud” 
Mini cocktail van grijze garnaaltjes  
Gerookte forel met mierikswortel  

Tabouleh met feta en munt 
Carpaccio van Belgische runderhaas  

Vitello tonato 
Gerookte kip met currydressing  

• 
Florentijns  vissersmarmietje  

Gebakken scampi in lookboter 
Kabeljauwbeignet met verse tartaar  

Kroketje van Parmezaan  
Gemarineerde varkensbrochette 

Klassiek worstenbroodje 
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Voorstel 2 
Op de tafels 
Tapaborden  

 
Whiskyglazen in bediening (4 p.p.) 

Tomaat, mozzarella en groene pesto 
Fris slaatje op z’n Grieks 

Tataki van zalm met dille en limoen 
Salade Niçoise met verse tonijn 

Vitello tonato 
Tabouleh met kip en currymayo 

Carpaccio classico  
San Daniele ham met meloen 

 
 

€ 21,50 per persoon met voorstel 1 
  € 25,50 per persoon met voorstel 2 

Inclusief vermelde dranken gedurende 1 schenkuur 
Per extra schenkuur: € 3,50 per persoon 
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3. Tarieven voor zaalhuur en didactisch materiaal 

 

3.1 Zaalhuur 

 

- De zaalhuur is inbegrepen bij een (halve) dagarrangement  vanaf 10 personen voor de 

plenaire zaal.  

- Indien er geen arrangement wordt geboekt of indien u nog break - out zalen wenst te 

reserveren, gelden onderstaande huurprijzen voor onze zalen.  

- De theateropstelling wordt standaard voorzien. Voor een opstelling in U-vorm of een 

klasopstelling wordt een supplement van € 3,50 per persoon aangerekend (niet bij break-out 

zalen). 

Tarieven  
- Dagkamer (1ste verdieping)       € 100,00 

- Koetsierskamer (1ste verdieping)       € 150,00 

- Bleuk       € 325,00 

- Kleine of Grote Doornboom       € 325,00 

- Kleine en Grote Doornboom       € 595,00 

- Lounge       € 180,00 

- Aurum I       € 250,00 

- Aurum II       € 250,00 

- Aurum       € 450,00 

- Platinum       € 950,00 

- Aurum en Platinum       € 1300,00 

- Quercus       € 180,00 

- Bibliotheek       € 150,00 

- Foyer       € 150,00 

- Schuur       € 325,00 

 

3.2 Didactische materialen 

 

- Het standaardpakket didactisch materiaal is inbegrepen in de zaalhuur. Dit omvat beamer, 

projectiescherm, flipchart of whiteboard met stiften en draadmicro. 

- Extra materialen zijn verkrijgbaar en mits supplement volgens onderstaande lijst. 

- Voor ruimere audiovisuele of didactische behoeften kan er samengewerkt worden met 

externe partners. 

Tarieven  
- Extra flipchart of whiteboard met stiften (1ste is inbegrepen)   € 10,00 

- Extra beamer en scherm (1ste is inbegrepen)     € 90,00 

- Extra micro (1ste is inbegrepen)       € 10,00 

- Laserpointer       € 15,00 

- Headset       € 40,00 

- Podium (125x250x20/paneel, max. 4 panelen) - inbegrepen vanaf 80 personen € 75,00 
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