Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is ‘Het Prullenbos’ dé plaats voor elke bedrijfsactiviteit.
Van planningsvergadering naar teambuilding naar receptie: onze Boskabanne leent zich voor elke gelegenheid.

EVEN DE FRISSE LUCHT OPZOEKEN?
DIT M OET U WETEN!

WANNEER?
De Boskabanne kan tijdens de weekdagen gehuurd worden van 8u tot 18u, vanaf 18u met overnachting of vanaf 8u met
overnachting. Meerdere dagen zijn ook mogelijk.
In het weekend wordt de Boskabanne per twee overnachtingen verhuurt.

SPECIFICATIES
De Boskabanne beschikt over drie verdiepingen waarvan er zich op twee verdiepingen polyvalente zalen bevinden.
Gelijkvloers:
-

50m²
Draadloos internet
Zithoek met houtkachel
Tafels en stoelen (opstelling/schikking in overleg)
o Zittend is er een maximum capaciteit van 36 personen.
Krijtbord
Projectiescherm
o Beamer is zelf te voorzien
Aansluitpunt geluidsinstallatie
Flipchart met stiften
Terras met zicht op de omgeving.

Benedenverdieping:
-

120m²
Draadloos internet
Draadloze Microfoon
Vaste beamer met scherm
Professionele licht- en geluidsinstallatie
Ruime bar
Stoelen en tafels beschikbaar (opstelling/schikking in overleg)

TARIEVEN
In de huur van de Boskabanne zit het gebruik van de keuken, wifi en ½ fles water per persoon per dag.
Bij het huren van de Boskabanne op vrijdag vragen wij vriendelijk de kamers vanaf 12u vrij te maken en het gebouw ten laatste
om 16u te verlaten.

Formules
Huur gelijkvloers en benedenverdieping

€780

Huur gelijkvloers of benedenverdieping

€575

Huur Boskabanne met 1 overnachting (9u – 17u30 volgende dag)

€1650

BIJKOMENDE FACILITEI TEN
PERM ANENT KO F F IEBUF F ET IN DE BO SKABANNE
In de door u gehuurde ruimte voorzien wij een buffet waar u en uw gezelschap vrij zijn om op ieder moment gedurende uw
activiteit koffie, thee of water te nemen. Dit aan €3/persoon.
LINNENVERH UUR
Indien gewenst kunnen wij voor het nodig bedlinnen zorgen. Hiervoor wordt een prijs aangerekend van €12 per pakket.

H UREN H ERBERG
Indien gewenst kan de herberg gehuurd worden als extra ruimte. Dit aan de meerprijs van €200 per dag.
Ook kunnen wij voorzien in een tal van bedrijfsactiviteiten om de dag te verlichten of bij wijze van teambuilding.
Voor meer info: vraag naar onze activiteiten bij Maarten, Kevin of Gilles via info@prullenbos.be.
F RUITMAND
Indien gewenst voorzien wij een fruitmand op een door u aangegeven tijdstip aan €30 per stuk.
AANVULLEN KO ELKASTEN
De koelkasten van de Boskabanne kunnen op vraag gevuld worden met dranken uit ons assortiment. Deze worden verrekend
aan onze kaartprijs.

CATERING
Wij bieden
met plezier
een menukaart
aan
die u en uw gezelschap
zeker
zullen smaken.
Deze gerechten worden geserveerd in de Herberg. Een afsluitend drankje na de vergadering voorzien wij ook met plezier in onze
herberg.
KO F F IE
-

-

Welkomstkoffie:
o Met koffie, thee, fruitsap en cake aan €5 per persoon
o Met koffie, thee, fruitsap en koffiekoekjes aan €6,5 per persoon
o Met koffie, thee, vers fruitsap en koffiekoekjes aan €8 per persoon
Afternoon koffie met versnaperingen aan €6,5 per persoon

O NTBIJT
-

-

Uitgebreid ontbijt in buffetvorm met verschillende soorten brood/pistolets, koffiekoeken, peperkoek, zoet en hartig
beleg, eitjes met of zonder spek, harde en zachte kazen, gerookte zalm, yoghurt en fruit. Een glaasje fruitsap per
persoon wordt geserveerd aan tafel en ook koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs. Dit aan €16,50 per persoon.
Ontbijtmand aan €20 per persoon geleverd in de Boskabanne.

LUNC H
-

Broodjesbuffet met belegde broodjes en dagverse soep aan €15 per persoon (excl. dranken)
Breughelbuffet aan €19,50 per persoon (excl. dranken)

DINNER ( O O K MO GE LIJ K A LS LU NCH )
-

Stoofpotje met krielaardappelen en wortelen aan €16 per persoon (excl. dranken)
Spaghetti Bolognese of Vegetarische spaghetti aan €10 per persoon (excl. dranken)
Vol au vent met gebakken aardappelen aan €16 per persoon (excl. dranken)
Balletjes in tomatensaus op grootmoeders wijze met puree aan €14 persoon (excl. dranken)
Prullenbos BBQ aan €26 per persoon (excl. dranken)

