Seminar – Meeting - Teambuilding – Productpresenatie - Incentive – Lezing Personeelsevent – Klantenreceptie – Brainstorm - …. @ Refuge Kapelleberg

Refuge Kapelleberg, onze vierkantshoeve in de fantastisch mooie en rustbrengende omgeving van de Vlaamse
Ardennen, biedt alle nodige logistieke, zakelijke ondersteuning én toch een gezellige, warme sfeer én eigen catering
met chef Annique (Spermalie) + een uitgebreid ontspanningsaanbod (op maat georganiseerd).
Onze multifunctionele Célivalzaal (100m²) heeft 3 zones : vergaderen - tafels voor de lunch - zithoek en 3 grote
ramen geven u o.a. een fenomenaal zicht op de Kapelleberg, één brok natuur.
Wij werken met all-inn-dagtarieven per persoon ( zie aparte excel ! ), waarbij inbegrepen :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

25 parkeerplaatsen (carpoolen blijven we sterk aanmoedigen)
huur & gebruik van de Célivalzaal (100m2) inclusief plafondprojector, projectie-muurscherm of 55” flatscreen,
professionele geluidsinstalatie, wireless projectie via Barco Clickshare + bijstand voor de aansluiting ervan
een spreekstoel met micro, krachtige wifi, 4 flipcharts, …
mini-ontbijtkoekjes bij onthaal + heel de dag door : vers fruit, waters & fruitsap, cakes, snoepjes, Nespressokoffie ( 8 smaken ) en PureTea (12 smaken) + kleine verrassing in de namiddagbreak
de middaglunch (zie verder !) – deze keuze bepaalt ook dus prijs van uw dagarrangement
Tom als co-organisator, zodat u zorgenvrij kan vergaderen

Niet inbegrepen of optioneel :
ü
ü
ü

ü

alle dranken na seminar/vanaf 18u00 – alle streekbieren/ klassieke frisdranken/etc. = volgens verbruik
alle teambuilding- en/of ontspannings-events en/of incentives (vraag ernaar)
gebruik 1 of 2 break-out-room(s) : onze Omer Wattez- én Valerius De Saedeleer-kamer kunnen we omtunen tot
vergaderruimte voor max. 8p/ruimte – vooraf reserveren graag !
volwaardig ontbijtbuffet

P.S. Gelieve speciale ‘zaal-layout-schikkingen of wensen’ minimum 48u op voorhand te melden.

Lunch-aanbod ( eigen catering – minder dan 10p = optie 1 of de quiche mix in optie 5 – zie verder )

Opgelet : uw keuze is altijd voor de hele groep en gelieve alleen echte allergieën (*) mee te geven bij de boeking.
(*) gelieve uw team/gasten duidelijk te maken dat ‘graag eten/niet lusten/gevoelig zijn voor’ niet mag/kan verward worden met
echte gezondheidsbedriegende ‘allergieën’. Eén en ander maakt het voor onze kok vaak héél erg onnodig ingewikkeld. Immers, wij
maken steeds maar één menu (voor- en/of hoofdgerecht, dessert) per groep klaar, steeds met dagverse ingrediënten. Dank voor
uw begrip.

Refuge Kapelleberg | Kapelleberg 16 | 9680 Maarkedal | Btw 0889 468 818
info@refugekapelleberg.be | www.refugekapelleberg.be

Optie 1 : Refuge Sandwichlunch
heel gevarieerd broodjesassortiment ( 11 soorten beleg / diverse types broodjes ) – verse soep (winter) of frisdrank
(zomer) incl. assortiment vers fruit – vaak aan staantafels of buiten aan de picnic tafels
Optie 2 : Refuge Classic ( type lunch v/d dag )
glaasje bubbels + hoofdgerecht met dagverse ingrediënten + dessert + waters en bijpassend glaasje wijn.
Op verzoek kan het dessert vervangen worden door soep (geen meerkost) of kan je kiezen voor soep extra.
Optie 3 : Refuge Salad ( slaatje van het huis - een topper )
glaasje bubbels + slaatje (1 per groep/zie hieronder) + dessert van de chef + waters en glaasje wijn. Kies uit :
a) ‘slaatje van het huis’ = slaatje met gebakken scampi, gerookte zalm, eendeborstfilet… OF
b ) slaatje met hoogwaardige gerookte ham, kwarteleitje, champignon de Paris OF
c) Caesar Salad met kip
Optie 4 : Refuge Prémium ( type businesslunch )
glaasje bubbels + voor- én hoofdgerecht + dessert v/d chef + waters en wijn(en) inbegrepen.
Optie 5 : Refuge Salad Bar ( 10 – 45 p ) of Refuge Quiche Bar ( voor groepen van 8 tot 45p )
glaasje bubbels + waters en/of glaasje wijn +
salad bar mix : 1 slaatje met spirelli/kip/pesto/mozzarella + 1 slaatje veggie ( met couscous/gegrilde
courgette/feta/rode biet) + 1 slaatje met farfalle/scampi/curry-appel-advocado. Side-dish : salade.
OF onze Quiche mix : wij maken één of meerdere quiches klaar: ‘zalm/prei’ – ‘geitenkaas-kerstomaatjes’ –
‘kruidenkaas-spekjes’ – ‘margaritha-chorizo’ – ‘witlof-ham-cheddar’ – ‘veggie’. Side-dish : salade.
Geen dessert voorzien. Op aanvraag.
Bij elke optie (uitgez. bij optie 1&5) kunnen we een amuse-wachtbordje voorzien. Geen alcohol over de middag ? of
afsluiten met een drink ? Laat dit weten bij boeking. Drinks worden aangerekend volgens verbruik en wij zorgen
sowieso (gratis) voor enkele klassieke borrelnootjes, maar indien gewenst ( bij boeking meegeven ) : ambachtelijke
breydelham-, kaas-en/of garnaalkroketbolletjes.

Dineropties : vanaf 10p, aansluitend aan uw seminar (apero graag starten om max. 18u30).
Vraag naar onze menu-keuze-kaart of zie bijlage in uw mail. Groepen < 10 p verwijzen we graag door naar één van de
leuke bistro’s in de heel dichte omgeving van onze zaak, zo blijft één en ander leefbaar voor ons.
We adviseren graag én met kennis van zaken. Bel ons gerust.
Indien (bij diner hier) de 10p niet gehaald worden, rekenen wij sowieso 10 couverts (excl. dranken) aan.

Accomodaties ( 7 kamers / max. 16p in aparte bedden / 22p indien dubbele bedden dubbel gebruikt worden)
§
§
§
§
§
§
§

Keizer Karel : 4 x 1p / gelijkvloer + open duplex
Adriaen Brouwer : 2 x 1p bed gelijkvloers
Jacob Blommaert : 1 dubbelbed 160 cm o/h glv + 1 bed 140 cm o/d halfopen duplex
Omer Wattez : o/h 1e vd = 2 x 1p + luxezetelbed op glv. Max. 3p in apart bed.
Valerius De Saedeleer : o/h 1e vd = 2 x 1p + luxezetelbed op glv. Max. 3p in apart bed.
Margaretha van Parma, 1 dubbelbed van 140cm. 1 à 2p (indien koppel).
Hanske De Krijger, 1 dubbelbed van 160cm. 1 à 2p (indien koppel). Opgelet : kamer met toilet op de gang.
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Opgelet : zelf hebben we 7 kamers, maar we kunnen zorgen voor 1 extra slaaplocatie (tot 58 kamers –prijzen nooit
hoger dan de onze) op slechts 5’ rijden. Taxi-busjes brengen u ’s avonds en ’s morgens heen en terug.
Alle catering/events blijven dan wel (meestal) hier doorgaan.

Mixed modules ( vergaderen & ontspannen op 1 dag)

Opgelet: naast ons dagarrangement bieden wij ook pakketten aan waarbij we ook ontspanning ( zie aparte bijlage)
integreren in uw seminarie. Dé specialiteit van het huis: Vespatrippen in de Vlaamse Ardennen op het parcours van
de Ronde van Vlaanderen.
Pakket 1: seminar tot aan de lunch + ontspanning
Ons klassiek seminarie-aanbod (zaal & equipment 1/2d, mini-ontbijtkoekjes, permanente beschikbaarheid van waters,
fruitsap, snoepjes, fruit, cake, muntjes, Nespresso-koffie en PureTea) in de voormiddag en daarna Vespatrippen.
Lunch & locatie : te bespreken (10 jaar expertise). Op http://www.refugetrips.be vindt u alle (!) nodige info + via de
BOEK NU-module, kan u meteen het nodige reserveren én krijgt u meteen een prijsindicatie !
Ook hier kan je afsluiten met een drink en/of diner.
Pakket 2: dagseminar + ontspanning in de vooravond
Overdag ons klassiek aanbod, maar vanaf 17u (of afgesproken uur met Tom) : ontspanning !
Opgelet: vanaf 17u = vespa’s aan -25% (netto prijs wordt bevestigd na invullen BOEK NU-module !).
Andere ontspanningsmogelijkheden ? Zie onze aparte bijlage.

Bereikbaarheid

Eén tip voor zij die vanuit Brussel komen : via Gent en N60 tot Oudenaarde ( immers, nogal wat wegenwerken in de
Vlaamse Ardennen ). Eén verzoekje nog : ons domein ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied : elke vorm
van carpooling wordt héél erg gewaardeerd, door onze omgeving, uw werkgever, het milieu en onszelf J.

Annulatie- en/of verplaatsingsvoorwaarden
Mocht u om welke reden dan ook uw reservatie moeten annuleren of verplaatsen, zijn daar kosten aan verbonden.
Door uw reservatie verklaart u zich akkoord met volgende annulatievoorwaarden:
•
•
•
•

tot 45 dagen voor de boeking = kosteloos
tot dag 15 ervoor = 25% van het totale boekingsbedrag
dag 15 tot dag 2 = 50% v/h totale boekingsbedrag
daarna 100% (ook voor wijzigingen in aantallen)

Reservatie- & betalingsvoorwaarden :
Uw reservatie wordt altijd gevolgd door een kleine voorschotfactuur van min. 250€. Dank dus, indien u uw
factuurgegevens én gewenste vermelding/PO-nummers e.d. wil meesturen met uw reservatie.
Voor wat betreft de betaling achteraf, na ontvangst van onze detailfactuur : als kleine onderneming zonder
kredietlijnen, danken we u voor het betalen van uw afrekening of factuur ( 1 factuur per groep ) binnen de 10 dagen
na ontvangst per mail. Wij hebben geen betaalterminals ter beschikking.

Nog vragen of eigen suggesties ? Bel Tom op 0495 599 433 – optie 3.

Refuge Kapelleberg | Kapelleberg 16 | 9680 Maarkedal | Btw 0889 468 818
info@refugekapelleberg.be | www.refugekapelleberg.be

