
overnachting 5,75 7,70 11,45 14,65

ontbijt 4,65 5,45 5,80 6,20

middagmaal 9,75 10,90 13,90 15,65

avondmaal 5,55 7,50 8,05 9,20

éénmalige verblijfskost 5,45 5,60 7,65 8,15
     in volpension biedt Hanenbos als extra om 12.45 uur en 15.30 uur een koffiepauze in de bar aan.
     kinderen t/m 3 jaar 100% korting op bedden en maaltijden
     kinderen tussen 3 en 6 jaar 40 % korting op ontbijt, middagmaal en avondmaal

lunchpakket 5,55 7,50 8,05 9,20

belegde broodjes (3 stuks) 5,25 5,25 5,25 5,25

belegd broodje 1,75 1,75 1,75 1,75

koffie op locatie 2,05 2,05 2,05 2,05

koffie op locatie met mini ontbijtkoekjes 5,15 5,15 5,15 5,15

fles water 0,75l sportdop 1,50 1,50 1,50 1,50

tussendoortje (stuk fruit of koek) 0,80 0,80 0,80 0,80

barbecue 24,60 24,60 24,60 24,60

chips en nootjes 1,05 1,05 1,05 1,05

aperitiefhapje: groentjes met dipsaus 2,55 2,55 2,55 2,55

aperitiefhapje: kaas, salami en olijven met dipsaus 2,55 2,55 2,55 2,55

huur handdoekenset (grote + kleine handdoek) 5,90 5,90 5,90 5,90 /set

huur elektrische fiets 7,40 7,40 7,40 7,40 /dag

fotokopies 0,15 0,15 0,15 0,15

huur lokaal klasse A 31,15 31,15 39,80 60,20 /dagdeel

     zaal 1 - 2 - 3

huur lokaal klasse B 18,30 18,30 22,60 36,55 /dagdeel

     lokaal 1 - 2 - 3

Dagformule meeting A 44,10

Dagformule meeting B 44,10

Avondformule meeting 8,05
koffie/thee op locatie, water, huur beamer en scherm, lokaal klaargezet

U mag ons steeds contacteren voor alle cateringtarieven en een cateringaanbod op maat voor bijvoorbeeld verjaardag of andere gelegenheid.

Enkel de door Hanenbos geleverde cateringproducten mogen verbruikt worden.

Het is niet toegelaten zelf drank en/of andere cateringproducten mee te brengen

TARIEVEN 2022

lokaal klaargezet, beamer + 2 flipcharts, doorlopend water en muntjes, welkomstkoffie: koffie/thee/fruitsap/fruit/2 ontbijtkoeken, pauze: 

koffie/thee/fruitsap/fruit/koekjes, 

lokaal klaargezet, beamer + 2 flipcharts, doorlopend water en muntjes, welkomstkoffie: koffie/thee/fruitsap/fruit/2 ontbijtkoeken, pauze: 

koffie/thee/fruitsap/fruit/koekjes, 

categorie

1

+ dharts

categorie 

2

categorie 

3

categorie

4 

excl. btw

tarieven geldig voor reserveringen in 2022

tarieven categorie 4 zijn exclusief btw


