
PRIORIJ
CORSENDONK
Oud-Turnhout

MEETING GUIDE



Priorij Corsendonk, verscholen in het groen en 
omgeven door eeuwenoude bomen in een 

middeleeuws kader!

De harmonie tussen heden en verleden zorgt ervoor dat uw event 
een onvergetelijke ervaring wordt. De stemmige Gewelvenkelder, de 
monumentale Kapittelzaal en de prachtige Renaissance tuinen zijn slechts 
enkele kenmerken die de Priorij laat schitteren in al zijn pracht. Een meeting 
kan gecombineerd worden met een overnachting, diner en zelfs met een 
teambuilding. 

Daar waar we over een prachtige tuin beschikken is het altijd leuk om bij 
mooi weer de mogelijkheid te hebben om de koffiepauzes, lunch, aperitief 
of diner buiten te kunnen organiseren. Wilt u graag uw meeting buiten 
organiseren? Dat is geen probleem, u bent steeds vrij om ergens een rustig 
plekje in de tuin op te zoeken. 

Geschiedenis van Priorij Corsendonk

De geschiedenis van de priorij van Corsendonk begint bij Maria van Gelre, 
een dame van Turnhout. Zij schonk in 1395 Priorij Corsendonk aan de 
regulieren kanunniken om zo haar plaats in de hemel te waarborgen.

Wat we op het domein aantreffen is onder meer de oorspronkelijke 
noordvleugel van het klooster. Verder vinden we op het terrein naast het 
Vrouwenhuys en het Lekenhuis, ook nog het Gastenhuis, dat vroeger 
dienst deed als verblijfplaats voor reizigers. Hieruit blijkt dat de huidige 
bestemming van Priorij Corsendonk zijn oorsprong eigenlijk al vindt in een 
ver verleden.

PRIORIJ CORSENDONK
Corsendonk 5 | 2360 Oud-Turnhout

+32 (0)14 46 28 00 | info.priorij@corsendonkhotels.com
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OVERNACHTEN

Priorij Corsendonk beschikt over 78 hotelkamers die verspreid liggen over 4 bijgebouwen 
die zich op het domein bevinden. In het Monasterium (hoofdgebouw) bevinden zich  
onder meer de receptie, de zalen, de monumentale Kapittelzaal en de stemmige  
gewelvenkelder (hotelbar). Alle kamers beschikken over een tv, telefoon, safe en minibar.

Basic kamers: 

Monnikenkamers: 

Standaard kamers:

✓   1-3 personen
✓   24 m²
✓   Gratis WiFi
✓   2 één-persoonsbedden
     of 1 twee-persoonsbed
✓   Bad en/of douche
✓   Koffie- en theefaciliteiten

✓  1-3 personen
✓  24 m²
✓  Gratis WiFi
✓  2 één-persoonsbedden
    of 1 twee-persoonsbed
✓  Bad en/of douche
✓  Koffie- en theefaciliteiten

✓  1 persoon
✓  18 m²
✓   Gratis WiFi
✓   1 één-persoonsbed
✓   Douche
✓   Koffie- en theefaciliteiten
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VERGADEREN

Hierbij geven we u graag een overzicht van onze zalen en hun capaciteiten. Wanneer 
u kiest voor onze standaard vergaderpakketten is de huur van de plenaire zaal steeds 
inclusief. Indien u niet voor een vergaderpakket kiest dient u apart voor de zaalhuur te 
betalen. Als u voor een vergaderpakket kiest, maar ook break out zalen wenst, bieden wij 
u deze tegen een gereduceerde prijs aan. 

Zaal: Afmetingen: U-vorm: School: Theater: O-vorm/
1 tafel: Diner: Receptie:

Ruusbroec 3,3 x 4,4 m n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6 n.v.t. n.v.t.

Renaissance 8 x 7 m 15 + 1 24 50 20 30 40

Geert Grote 7 x 6 m 12 + 1 16 30 16 n.v.t. n.v.t.

Thomas à 
Kempis 6,7 x 5,5 m 11 + 1 15 20 15 n.v.t. n.v.t.

Jan van 
Cuyck 8 x 5 m 12 + 1 24 50 20 30 40

Zolder 34 x 4,7 m 28 + 1 120 200 32 n.v.t. 300

Granarium 5 x 11 m 22 + 1 30 40 26 n.v.t. n.v.t.

Erasmus 15 x 7,6 m 36 + 1 80 100 45 80 150

Maria van 
Brabant 18 x 7,6 m 48 90 140 64 100 250

MVB +  
Erasmus 33 x 7,6 m n.v.t. 170 240 n.v.t. 220 400
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VERGADERARRANGEMENTEN

3.

Halve dag vergaderarrangement:                       vanaf: € 22,87 netto (€ 27,00 bruto) 

• Huur van 1 plenaire vergaderzaal met daglicht
• Gebruik van draadloos internet (WiFi)
• 2 flipcharts, 1 projectscherm, pen en papier per deelnemer
• Beamer
• Mineraalwater-fontein in de vergaderzaal
• Welkomstkoffie met koffie, thee, fruitsappen en kleine koekjes

• Koffiepauze in de voor- of namiddag met koffie, thee, fruitsappen en 
versnaperingen

Supplement lunchbuffet: vanaf: € 29,02 netto (€ 32,50 bruto)  
  

Geldig vanaf 10 personen, voor kleinere groepen worden de items zaalverhuur,  
koffiepauzes en lunch apart berekend. Prijzen zijn steeds per persoon.

Hele dag vergaderarrangement:            vanaf: € 50,52 netto (€ 57,50 bruto) 

• Huur van 1 plenaire vergaderzaal met daglicht
• Gebruik van draadloos internet (WiFi)
• 2 flipcharts, 1 projectscherm, pen en papier per deelnemer
• Beamer
• Mineraalwater-fontein in de vergaderzaal
• Welkomstkoffie met koffie, thee, fruitsappen en kleine koekjes
• Koffiepauze in de voormiddag met koffie, thee, fruitsappen en versnaperingen

• Lunch in buffetvorm: 
soep, diverse broodjes, uitgebreide saladebar, warm gerecht, spiegels met vlees, 
vis en kazen, dessertjes, vers fruit, water en koffie inbegrepen

• Koffiepauze in de namiddag met koffie, thee, fruitsappen en versnaperingen

 
  

      

Uiteraard is het steeds mogelijk deze formule verder uit te breiden met extra’s zoals 
bijvoorbeeld een microfoon, tolkencabine, versnaperingen, koffiepauze's, aperitieven, 
etc, ... Naast deze formule kunnen we ook offertes op maat uitwerken, volledig  
aangepast aan uw wensen.

Daar waar we over een prachtige tuin beschikken is het altijd leuk om bij mooi weer 
de mogelijkheid te hebben om de koffiepauzes, lunch, aperitief of diner buiten te 
kunnen organiseren. Wilt u graag uw meeting buiten? Dat is geen probleem, u bent 
steeds vrij om ergens een rustig plekje in de tuin op te zoeken.
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DINER
Prijzen zijn steeds per persoon

Diners:         

• 3-gangendiner aan tafel:          vanaf: € 42,41 netto (€ 47,50 bruto) 
verrassingsmenu

• 4-gangendiner aan tafel:                   vanaf: € 46,88 netto (€ 52,50 bruto) 
verrassingsmenu

• 3-gangendiner aan tafel:          vanaf: € 45,54 netto (€ 51,00 bruto) 
1 keuze uit de menuvoorstellen  

• 4-gangendiner aan tafel:         vanaf: € 49,55 netto (€ 55,50 bruto) 
1 keuze uit de menuvoorstellen    

• Uitgebreid koud en warm buffet met dessertbuffet      vanaf: € 49,55 netto (€ 55,50 bruto) 
(vanaf 50 personen) 

• Ofyr BBQ            vaste kost: € 250,00 
Maak van uw event een speciale belevenis door  
gebruik te maken van onze Ofyr, de elegante vuurschaal barbecue 
 
Barbecue met dessertbuffet (vanaf 20 personen)     vanaf: € 42,41 netto (€ 47,50 bruto) 
5 soorten vlees/vis, saladebar, stokbrood, provençaalse  
aardappeltjes, sauzen en dessertbuffet
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DRANKENFORFAITS & HAPJES
Prijzen zijn steeds per persoon

Koffiepauze:                        vanaf: € 3,75 netto (€ 4,20 bruto) 

Koffiepauze met koffie, thee, sappen en koekjes 

After meeting borrel of aperitief:                              vanaf: € 10,33 netto (€ 12,50 bruto)

• Corsendonk aperitief        
Gedurende 1 uur worden à volonté Corsendonk bieren  
geschonken. Andere dranken op aanvraag

• Feestaperitief           
Gedurende 1 uur wordt er cava en fruitsap      
geschonken. Andere dranken op aanvraag

*Nootjes komen steeds op tafel - mogelijkheid om aperitiefhapjes bij te boeken

Tijdens het diner:   

Naast de mogelijkheid om à la carte van onze wijnkaart te kiezen heeft u ook de 
mogelijkheid om te kiezen voor een drankenforfait tijdens uw menu. Voor groepen 
groter dan 25 personen adviseren we te opteren voor één van onze drankenforfaits. 
Water zal hierbij op tafel komen te staan. Mits supplement van € 2,00 per persoon 
voorzien we versnaperingen voor bij koffie of thee.

Dranken tijdens het diner - huiswijnen                  vanaf: € 16,12 netto (€ 19,50 bruto)

Dranken tijdens het diner - aangepaste wijnen           vanaf: € 26,03 netto (€ 31,50 bruto)
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CORSENDONK SUPPORT

Corsendonk Support bestaat bijna 25 jaar. Dit is een aparte organisatie die zich 
uitsluitend bezig houdt met het ontwikkelen en organiseren van events zoals 
teambuildings, fun-programma’s, diner-animatie, businessgames, coachings,... 
Zij hebben exclusief gebruiksrecht op het domein van Priorij Corsendonk. Een 
absolute troef is dat u uw seminarie kan combineren met een activiteit zonder 
hiervoor veel tijd te verliezen en simpelweg omdat alles op eenzelfde locatie 
kan doorgaan. 

Meer informatie? 
www.supportcorsendonk.be 
info@supportcorsendonk.be 
Tel: 014 42 03 00

MEER INFO? SCAN MIJ
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BEER TASTING

De heren van Beer Tastings nemen u gedurende 1u50 mee op een ware  
ontdekkingsreis door België bierland en laten u proeven en kennismaken met 
een aantal typische Belgische speciaalbieren.

De opzet is om iedereen te begeleiden in deze stijlen zodat u na de degustatie 
kan bepalen welke bierstijl het best aansluit bij uw individuele smaakbeleving.
Er wordt iets verteld over de gebruikte technieken, ingrediënten en het  
eigenlijke brouwproces.

Bierdegustaties zijn mogelijk vanaf 15 personen en kunnen worden gegeven in 
het Nederlands, Frans en Engels. Afhankelijk van de bezetting kunnen de beer 
tastings in de Gewelvenkelder, vergaderzaal (mits supplement) of bij mooi weer 
in de tuin georganiseerd worden.

Prijs op aanvraag!

Meer informatie?
www.beer-tastings.be
info@beer-tastings.be 
Tel: 0492 22 16 64

MEER INFO? SCAN MIJ
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