
 

Z A K E L I J K E  B R O C H U R E   
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VOORWOORD 
Maak van uw zakelijke gelegenheid een inspirerende belevenis 

Een belangrijke meeting, een baanbrekende productvoorstelling, een creatieve brainstorm of een gezellig 

personeelsfeest. Het zijn stuk voor stuk zakelijke gelegenheden waarvoor u op zoek bent naar een gepaste 

zaal. Niet zomaar een zaal, maar de perfecte locatie met ondersteunende faciliteiten voor de juiste sfeer, 

om van uw zakelijke gelegenheid een inspirerende belevenis te maken. De Casteleer is daarbij graag uw 

rechterhand. De partner die u de juiste setting en middelen aanreikt en u ondersteunt van A tot Z. 

Alles begint met een gemakkelijk bereikbare locatie. De Casteleer ligt in het centrum van Kasterlee, 

vlakbij de afritten van de E34 en E313. Met een ruime parking in de tuin verspillen uw collega’s, partners of 

andere genodigden geen tijd met het zoeken naar een parkeerplaats. Bovendien is er een bushalte op 50 

meter van onze inkomdeur. 

De zalen zijn multifunctioneel en aanpasbaar aan het aantal aanwezigen. Van een besloten meeting voor 4 

personen tot een indrukwekkend personeelsfeest met 300 gasten. De ruimtes beschikken tevens over 

kwalitatieve faciliteiten met de meest recente technieken. Uw presentatie of ander beeldmateriaal wordt 

perfect weergegeven op onze grote geïntegreerde schermen met behulp van de nieuwste beamers. Met 

ons ClickShare presentatiesysteem kan u draadloos 2 schermen naast elkaar weergeven of zelfs in 2 zalen 

synchroon projecteren. Uiteraard hebben we ook voor een goede akoestiek gezorgd, zodat uw 

overtuigende speech helder overkomt. Er zijn flipcharts aanwezig om alle creatieve ideeën te noteren en 

iedereen heeft constant toegang tot een krachtige wifiverbinding. Om het concentratieniveau hoog te 

houden, zorgen we tijdens de pauzes voor gezond én lekker eten. De juiste basis om productief te blijven 

en de batterijen van iedere zakenman of –vrouw terug op te laden. We zorgen voor een vers aanbod dat 

past bij de gelegenheid, zodat het totaalplaatje klopt. Om tussentijds de dorst te lessen, is er water en een 

espressotoestel met PURO Fairtrade koffie en thee aanwezig in de zaal. Wenst u er liever ’s morgens direct 

in te vliegen, dan kan u ook kiezen voor een vergadering met een uitgebreid ontbijtbuffet.  

Ontdek in deze brochure de verschillende formules, maar laat u daardoor zeker niet beperken. Wij staan 

altijd open voor nieuwe uitdagingen en werken voor u graag een offerte uit op maat. Tijdens een 

vrijblijvend gesprek komt u meer te weten over onze unieke werkwijze en of onze aanpak past bij uw 

succesverhaal. Want een goed gevoel op voorhand is minstens even belangrijk als uw zakelijke gelegenheid 

zelf.  

Wij danken u alvast voor uw interesse in De Casteleer en hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten. 

Met ondernemende groet, 

Bruun & Bieke 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ALLE TROEVEN OP EEN 
RIJ 
L I G G I N G  

• Gelegen in het centrum van Kasterlee 

• Gemakkelijk bereikbare locatie met de auto of openbaar vervoer 

• Vlakbij de afritten van de E34 en E313 

• Ruime parking voor de deur 

Z A L E N  

• 2 ruime vergaderalen met pauzeerruimtes 

Opp. Theater Klas Cabaret U-vorm Carré Receptie

Zaal 1 70m2 60 24 50 24 26 60

Zaal 2 100m2 100 40 100 50 56 120

Zaal 2 
uitgebreid

150m2 150

Zaal 1 + 2 300
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F A C I L I T E I T E N  

Ondersteunende faciliteiten met de meest recente technieken 

(inbegrepen in de prijs) 

• Krachtige wifi 

• Nieuwe, geïntegreerd beamers en schermen 

• Barco click&share systeem (vlotte, draadloze verbinding met de beamers, zowel voor mac als 

pc. Er kunnen ook 2 schermen naast elkaar worden geprojecteerd. Er kan in de 2 zalen 

synchroon worden geprojecteerd.) 

• Goede akoestiek 

• Flipchart 

• Espressotoestel met fairtrade puro koffie en thee. 

Extra faciliteiten  

(op aanvraag) 

• Extra flipchart: €10 

• Draadloze micro: €10 

• Spreekgestoelte: €20 

• Headset: €30 

• Vergadertelefoon voor conference calls: €20 + telefoonkosten 

Heeft u het gevoel dat er een faciliteit ontbreekt, die uw zakelijke gelegenheid nog een extra 

upgrade geeft? Laat het ons zeker weten, dan bespreken we graag met u de mogelijkheden. 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Z A A L  1  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Z A A L  2  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F E E S T E N @ D E C A S T E L E E R  
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FORMULES 
Zaalhuur zaal 1 € 150 ..................................................................................................................

Zaalhuur zaal 2 € 175 ..................................................................................................................

F O R M U L E S  

Formule 1 €34,90 pp ...................................................................................................................

• Welkomstdrankje: koffie met zoetigheden 

• Pauze 1: verse fruitsalade 

• Lunch: verse dagsoep, salade van de chef met brood. 

• Pauze 2: smoothies of vergebakken cakejes 

Formule 2 €39,90 pp ...................................................................................................................

• Welkomstdrankje: koffie met zoetigheden 

• Pauze 1: verse fruitsalade 

• Lunch: uitgebreid buffet met verse dagsoep, diverse soorten broden en kazen en minstens 4 

verschillende salades (bv. carpaccio, vitello tonato, gerookte zalm, salade niçoise, salade met 

appel en spekjes, salade met scampi,...)  

• Pauze 2: smoothies of vergebakken cakejes 

Formule 3: 49,90 pp ....................................................................................................................

• Welkomstdrankje: koffie met zoetigheden 

• Pauze 1: verse fruitsalade 

• Lunch: licht driegangenmenu volgens de inspiratie van de chef 

• Pauze 2: smoothies of vergebakken cakejes 

Ontbijtmeeting: 26,90 pp ...........................................................................................................

• Vers geperst fruitsap 

• Uitgebreid ontbijftbuffet met verschillende soorten broodjes, beleg, zoet beleg, gerookte zalm, 

kazen, vers fruit, Griekse yoghurt, fruityoghurt, muesli, cornflakes,… 

• Spek en eitjes worden naar ieders wens bereid 

• Koffie, cappuccino, latte macchiato, warme chocolademelk en thee zijn à volonté inbegrepen 

gedurende 3 uur.  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Avondmeeting formule 1: 9,90 pp ..............................................................................................

๏ Ontvangst met een drankje 

๏ Drankje na de meeting 

Avondmeeting formule 2: 14,90 pp ............................................................................................

๏ Ontvangst met een drankje en plankjes met antipasti 

๏ Drankje en antipasti na de meeting (gedurende 1 uur) 

Avondmeeting formule 3: 19,90 pp ............................................................................................

๏ Ontvangst met belegde broodjes en een drankje 

๏ Drankje na de meeting (gedurende 1 uur) 

A V O N D M E E T I N G  &  R E C E P T I E  

Ontvangst of afsluiter met hapjes van de chef. De chef selecteert voor uw gasten een aantal 

warme en koude hapjes. We houden hierbij uiteraard rekening met de seizoenen.  

Een aantal voorbeelden:  

• Rundscarpaccio 

• Vitello Tonato 

• Gerookte paling met groen Gazpacho  

• Bloedworst met structuren van appel en rabarberGebakken zeebaars met blanke botersaus en 

dille  

• Handgepelde noordzeegarnalen met avocado en tomaat Aspergeroomsoepje, 

• Champignonvelouté met gedroogde parmaham 

2 warme en 2 koude hapjes €9,90 pp  ........................................................................................

3 warme en 3 koude hapjes €13,90 pp .......................................................................................

4 warme en 4 koude hapjes €17,90 pp  ......................................................................................

D R A N K P A K K E T  V O O R  R E C E P T I E   

1 uur €8,80 pp .............................................................................................................................

2uur €12,80 pp ............................................................................................................................

(Inbegrepen: cava, wijnen, pils, zware bieren, frisdrank, koffie en thee) 
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A L G E M E N E  O P M E R K I N G E N   

• Voldoende water en een espressomachine met PURO Fairtrade koffie en thee zijn aanwezig in 

de zaal.  

• Voor een kleine honger tussendoor, voorzien wij altijd een assortiment lekkere koekjes en 

energierijke graanrepen. 

• Alle prijzen zijn exclusief 21% btw 
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VOORWAARDEN 

Prijzen:  

Het minimum aantal personen waarvoor feesten georganiseerd worden is 20 volwassenen, voor seminaries 

is dit 5 personen. 

Kinderen tot en met 4 jaar eten gratis ,van 5 tot en met 12 jaar aan halve prijs, tenzij duidelijk vermeld dat 

het om kinderschotels gaat. 

Voor buffetten is de opgegeven prijs op minimum 50 pers berekend. Wij kunnen deze buffetten voor 

minder dan 50 uitvoeren mits een toeslag van 2% per persoon minder dan het opgegeven minimum aantal 

(toeslag enkel op de opgegeven buffet prijs) 

Speeltuigen: mogen en kunnen in de tuin geplaatst worden , maar de uitbater zal niet verantwoordelijk zijn 

voor gebeurlijke ongevallen  

Reservaties zijn bindend na de betaling van een reservatiepremie (voorschot)  

op de rekening Record Bank BE82 6528 1032 6968 of aan kas in de zaal. 

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Art 1 Sabam:  

De opgemaakte prijs bevat geen bijdragen aan Sabam. (niet van toepassing bij privaat feest). Deze 

bijdragen dienen door de organisator zelf gedragen te worden en aangevraagd worden aan het 

desbetreffende regionaal kantoor Brussel: 02/2868211 Aalst: 053/213241 Antwerpen: 03/2382201 

Art2 Ongevallen/schade:  

De organisator draagt de verantwoordelijkheid voor zijn genodigden gedurende heel het evenement. De 

uitbaters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van 

organisator en of genodigden, in en rond de feestzaal alsook op de aangewezen parking, die te wijten zijn 

aan een abnormaal gedrag of een onoordeelkundig gebruik van de infrastructuur. De uitbaters kunnen de 

beschadigingen, toegebracht aan het gebouw en of gebruikte materialen in rekening brengen van de 

organisator. De uitbaters zijn niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen of diefstal in de zalen en of 

bijgebouwen. 

Art 3 Confirmatie/annulatie/aantallen 

Feesten: 

Bij de reservatie van de datum dient een voorschot als reservatierecht betaald te worden.  

Het gegeven reservatierecht wordt onder geen enkel beding terugbetaald. Bij eventuele annulatie binnen 

de periode van zeven dagen zal 30 % van de totale factuurprijs in rekening gebracht worden. 

Seminaries: Voor seminaries hoeft er geen voorschot te worden betaald. Je kan kosteloos annuleren tot 15 

dagen voor de vergadering per email. 

Wordt de reservatie 14 dagen of minder voor de effectieve datum van de vergadering geannuleerd, dan 

wordt er 50% van de zaalprijs aangerekend. Dit betekent dat 50% van de prijs excl. catering wordt 
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aangerekend. Bij een annulatie van minder dan 48u voor de vergadering wordt er 100% van de pakketprijs 

(totale reservatie) aangerekend. 

Kamers: 

Voor overnachtingen kan er tot 48u voordien kostenloos geannuleerd worden.  

Voor annulaties die later plaatsvinden, wordt de volledige kamerprijs in rekening gebracht voor de eerste 

nacht. Indien de gast niet komt opdagen zonder verwittigen, zal de volledige reservatie worden 

aangerekend. 

Aantallen 

Tot op 4 dagen voor het feest/seminarie mag het aantal personen aangepast worden. Bij onvoorziene 

afwezigheden (ziekte, ongeval,…) wordt enkel het eten in rekening gebracht. Afwezigen zonder een 

verwittiging worden gewoon gefactureerd.  

Eventuele bijbestellingen binnen deze periode kunnen in de mate van het mogelijke verzorgd worden en 

zullen dan ook bijgerekend worden.  

Art 4 Betaling 

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn al onze facturen via overschrijving of ter plaatse 

te betalen binnen de veertien dagen na de facturatiedatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag, 

behouden wij ons het recht voor het factuurbedrag met 10 % te verhogen met een minimum van 25 €. 

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente 

geven, berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van 

de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekeningcourant op overheidspapier, vermeerderd met 2 

%. 

Art 5 Kredietwaardigheid 

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de organisator geschokt wordt door daden van 

gerechtelijke uitvoering tegen laatstgenoemde en of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het 

vertrouwen in de goede uitvoering van de door de organisator aangegane verbintenissen in vraag stellen 

en of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de organisator geschikte waarborgen te 

eisen. Indien de organisator weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele 

overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren. 

Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen 

schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. 

Art 6 Betwisting 

Op straf van nietigheid, moet iedere klacht binnen 7 dagen na het evenement per aangetekend schrijven 

aan De Casteleer bvba, Pastorijstraat 38, 2460 Kasterlee betekend worden.  

Alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele 

geschillen.


