
CORSENDONK 
HOOGE HEYDE
Kasterlee 

FEESTGIDS



Voor smaak- en klassevolle feesten & events in 
het prachtige kader van boutique hotel 

Corsendonk Hooge Heyde!

Geeft u een feest en bent u op zoek naar een nieuwe locatie? Dan 
bent u bij Corsendonk Hooge Heyde aan het juiste adres!

Corsendonk Hooge Heyde werd helemaal getransformeerd tot 
boutique hotel, gelegen in de groene omgeving van Kasterlee. 
De kamers, lobby, restaurant, feestzaal, wellness en vergaderzalen 
kregen al een volledige make-over. Aan de feestzaal en het 
restaurant grenst een prachtige tuin met terras, ideaal voor al uw 
feesten. De sublieme combinatie van rust, natuur en elegantie 
zorgen ervoor dat uw feest een onvergetelijke ervaring wordt.

Laat uzelf en uw genodigden tijdens uw feest culinair verwennen, 
onze kok serveert moderne gerechten met een eigentijdse twist. U 
kan bovendien genieten van meerdere menu’s, formules en opties 
die met de seizoenen mee veranderen.

U kan overnachten in één van de comfortabele hotelkamers, 
ontwaken aan het uitgebreid ontbijtbuffet of ontspannen in de 
wellness van het hotel. Neemt u de 38 hotelkamers af, geniet u van 
een volledige exclusiviteit van het hotel, volledig in teken van u en 
uw genodigden!

 
CORSENDONK HOOGE HEYDE

Steenfortstraat 5 | 2460 Kasterlee
+32 (0)14 55 18 34 | info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com
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ZIJ GAVEN EEN FEEST IN 
CORSENDONK HOOGE HEYDE

Victor en Line uit het VTM programma ‘Blind getrouwd” deden op hun eerste  
huwelijksverjaardag hun trouwfeest nog eens over voor al hun vrienden en familie. 
Daarvoor kozen ze Hooge Heyde als feestlocatie. 

Wij vierden ons 1 jarig huwelijk in Corsendonk Hooge Heyde en 
wow, het was top! Vanaf het eerste gesprek tot het uitchecken, 
alles was super geregeld. 

Het gezellige boutique hotel in combinatie met de prachtige 
tuin maakt Hooge Heyde de ideale locatie voor een trouwfeest. 
Het personeel, sales, receptioniste, garcons, etc... zowel voor als 
achter de schermen, zorgen ervoor dat jij en je gasten niets te 
kort komen. 

Een aanrader voor iedereen die in alle rust wil genieten en 
ondertussen toch ook graag een stevig feestje wil bouwen!! 

- Victor

“

”
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ALGEMENE INFORMATIE

De zalen

Extra genodigden voor het feest
Het is mogelijk om extra personen 
uit te nodigen die enkel deelnemen 
aan het dansfeest na het diner. Dit 
is enkel mogelijk indien er catering 
wordt afgenomen voor minstens 80 
personen.
 

Einduur
Het einduur is bepaald op 03u00 
tenzij anders overeengekomen in de 
overeenkomst.

Fotoreportages
Het ganse domein staat ter 
beschikking voor het maken van 
fotoreportages.

Inbegrepen in de prijs
Onze prijzen zijn inclusief btw, 
bediening, zaalhuur en standaard 
decoratie. Bij minder dan 80 personen 
kan er een exclusiviteitskost voor 
de feestzaal in rekening worden 
gebracht.
 
Kortingen voor kinderen
Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis. 
Kinderen van 3 tot 5 jaar: 50% korting 
Kinderen van 6 tot 13 jaar: 1/3e 
korting. Enkel op menu’s, op 
dranken en hapjes gelden geen 
kinderkortingen. 

Ceremonie/doopsel
Indien u opteert om ook de viering 
of ceremonie te laten doorgaan op 
het domein van Corsendonk Hooge 
Heyde zorgen wij graag voor een 
ruimte met aangepaste opstelling en 
geluidsversterking. Hiervoor rekenen 
wij vanaf € 350,00 voor ceremonie 
tot 50 personen, in deze prijs zit een 
geluidsinstallatie, microfoon, boxen 
en een spreekgestoelte inbegrepen. 
Per bijkomende stoel vragen wij  
€ 1,00. Het is eveneens mogelijk om 
een ceremonie te laten doorgaan in 
onze tuin. Hiervoor maken we graag 
een offerte op maat.

1. 2.

3.

1. Zaal Butternut
2. Restaurant
3. Zaal Citrouille

 Aankleding zaal en tafelschikking
Standaard plaatsen wij op de tafels een klein kaarsje en een klein bloemetje. Zelf extra decoratie aanbrengen 
is mogelijk. 

Muziek
Het dak er af met DJ Prosit Dans-Baar:  
Contact: Dj Prosit, Björn Proost E-mail: info@dans_baar.be
Website: www.djprosit.be Telefoon: 0476 76 79 11
Telefoon: 0494 72 53 05   

Taxi 
Als vaste Taxi opteren wij Taxi Daniel. De 
dienstverlening is gefocust op service, 
kwaliteit en een klantgerichte aanpak.  
Taxi Daniel biedt wagens van 4 of 8 
personen aan. We raden u aan om uw  
taxi tijdig te reserveren. 
 
Url:  www.taxidaniel.be
Tel: 014 76 44 60

Wellness Namasté
Het is ook mogelijk om voor of na uw feest te ontspannen in de 
wellness van het hotel. Alle hotelgasten hebben gratis toegang 
tot de wellness.

Wellness Namasté biedt verschillende massages en 
behandelingen aan. Contacteer ons om het volledige aanbod te 
ontvangen of om een reservatie te maken!
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Capaciteit 
van de zalen m² Banket  

zonder dansvloer
Banket  

met dansvloer Receptie Ceremonie

Ontvangstruimte 43 m² n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Zaal Potiron 200 m² 150 130 200 n.v.t.

Zaal Potimarron 94 m² 30 n.v.t. 65 n.v.t.

Zaal Citrouille 76 m² 35 n.v.t. 65 50 

Zaal Potiron +  
Potimarron 294 m² 180 160 265 n.v.t.

Zaal Citrouille +  
Potimarron  + Potiron 310 m² 220 200 330 n.v.t.

Zaal Potimarron + 
Citrouille 170 m² n.v.t. n.v.t. 130 n.v.t.

Kaboch 123,5 m² n.v.t. n.v.t. n.v.t. 120

Feesten mogelijk tot 330 personen!



Overnachten

Indien u kiest voor een feest inclusief dansfeest in Corsendonk 
Hooge Heyde, vragen wij eveneens onze 9 omliggende hotel 
kamers af te nemen. Wij bieden hiervoor een speciale  
reductieprijs aan. De bruidssuite wordt gratis aangeboden aan 
het bruidspaar.

Indien u alle 38 kamers afneemt, geniet u van een volledige 
exclusiviteit van het hotel. Geen andere gasten, het hotel  
volledig in teken van u en uw genodigden. ‘s Morgens geniet u 
na in intiem gezelschap met een heerlijk ontbijt met bubbels. Het 
ontbijt wordt geserveerd tussen 9u00 en 11u30, uitchecken kan 
tot 12u00.

Ontspannen voor of na het feest? Alle hotelgasten hebben  
gratis toegang tot de wellness van het hotel.

FORMULES
Receptieformule naar eigen wens
Boekbaar vanaf 30 personen

Enkel mogelijk in combinatie met een diner of andere 
formule.

Drank:
We schenken gedurende 3 uur: Cava en fruitsap
Andere dranken op aanvraag m.u.v. sterke dranken, 
speciale bieren op fles en champagnes.

Hapjes: 
Er dienen minimaal € 15 euro per persoon aan hapjes 
afgenomen te worden. Vraag onze complete lijst met 
hapjes of aarzel niet om aan onze chef-kok extra ideeën 
te vragen.

Prijs op aanvraag!
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Receptieformule Hooge Heyde
Boekbaar vanaf 30 personen

Iets te vieren? Dan is het organiseren van een receptie in 
onze prachtige zaal Butternut of buiten bij mooi weer een 
leuk idee. 

Duur: 3 uur 
Hapjes: 5 hapjes (keuze van de chef)

Drank:
Cava en fruitsap
Andere dranken op aanvraag met uitzondering van sterke 
dranken, speciale bieren op fles en champagnes.

Prijs per persoon: vanaf € 37,50

Extra: cocktailuur! 
Verwen uw gasten met huisgemaakte cocktails. Keuze uit 
4 cocktails, ongelimiteerd per persoon. Combineer met 
alle formules en feesten.

Prijs per persoon, per uur: € 12,95
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All-in avondfeest formule

Wij kiezen bij Corsendonk Hotels graag voor een duidelijk en transparant prijsbeleid. U kan op basis van de 
inhoud van onze all-in formule zelf uw avondfeest samenstellen in samenspraak met onze feest- verantwoor-
delijke. De all-in avondfeestformule is gebaseerd op een duurtijd van maximaal 10 uur en bij een minimaal 
aantal van 80 personen.

Welkomstaperitief:
Wij serveren gedurende 1 uur volgende dranken: Cava en fruitsap. Andere dranken op aanvraag m.u.v. 
sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes. Het is mogelijk om het welkomst- aperitief uit te 
breiden met een aantal hapjes, wij bezorgen u graag het overzicht!

Diner (keuze uit):
• BBQ Buffet
• Buffet Hooge Heyde
• Walking dinner
• 4-gangen diner aan tafel geserveerd
Wij bezorgen u graag de details van de verschillende diner-formules. Tijdens het diner serveren wij onze huis-
wijnen en staan er flessen water op de tafel. Eventuele andere dranken zijn op verzoek te verkrijgen (m.u.v. 
sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes).

Dessertbuffet:
Ons dessertbuffet bestaat uit een 8-tal dessertjes die op een leuke manier worden gepresenteerd. Dit buffet 
blijft ook tijdens het dansfeest staan, waardoor gasten hier later op de avond nog van kunnen genieten. Het 
koffie- en theebuffet staat eveneens ter beschikking gedurende het dessert.

Dansfeest:
Tijdens het dansfeest met uitzondering van sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes. Later op 
het feest serveren wij bitterballen als middernacht snack.

Prijs per persoon: op vrijdagen vanaf € 95,00  
                 op zaterdagen vanaf € 104,00

Laatavondgasten voor enkel het dansfeest

Formule: dranken + dessertenbuffet

Indien u kiest voor deze formule genieten uw laatavondgasten van het geserveerde dessertenbuffet. 
Dit buttet blijft ook tijdens het dansfeest staan. Verder genieten uw gasten van alle dranken tijdens het 
dansfeest met uitzondering van sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes. Alsook serveren 
wij bitterballen als middernacht snack voor de laatavondgasten.

Prijs per persoon: op vrijdagen vanaf € 56,50  
                              op zaterdagen vanaf € 60,00

 Aanvullend op all-in avondfeest formule



THEMAFEEST FORMULES
 

All-in communie formule 
Bent u op zoek naar een zaal voor uw communiefeest, en dit in een groene en rustgevende omgeving? 
Onze ruime zaal met veel lichtinval is geschikt voor een sfeervol familiefeest waarbij u tot 80 personen 
(zittend) kan ontvangen.

Duur: 8 uur 

Welkomstaperitief:
Wij serveren gedurende 1 uur volgende dranken: Cava en fruitsap.
Andere dranken op aanvraag m.u.v. sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes.
Het is mogelijk om het welkomstaperitief uit te breiden met een aantal hapjes, wij bezorgen u graag het 
overzicht.

Diner (keuze uit):
• BBQ Buffet 
• Buffet Hooge Heyde
• Diner aan tafel geserveerd 
Wij bezorgen u graag de details van de verschillende diner-formules. Tijdens het diner serveren wij onze 
huiswijnen en staan er flessen water op de tafel. Eventuele andere dranken zijn op verzoek te verkrijgen 
(m.u.v. sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes).

Dessertbuffet:
Ons dessertbuffet wordt geserveerd met een taart met vuurwerk en wordt verder aangevuld met een ruim 
assortiment aan andere zoete afsluiters. Koffie en thee staan eveneens ter beschikking.
 
Naborrelen: 
Na het diner/lunch kan u met uw gezelschap nog napraten bij een drankje. Alle dranken zijn inbegrepen 
m.u.v. sterke dranken, speciale bieren op fles en champagnes.

Kinderanimatie:
• Grote tuin 
• Kleurboeken en kleurplaten
• Springkasteel (gratis vanaf 40 betalende personen, anders € 100,00)

 
Prijs per persoon: vanaf € 89,00
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Babyborrel
All-in formule inclusief drank en hapjes
Boekbaar vanaf 80 personen
Duur dranken: 3 uur
•  Cava
•  Homemade lemonades
•  Frisdranken in buffet
•  Andere dranken op aanvraag

Hapjes kunnen door u zelf gekozen worden. Wij bezorgen u graag een overzicht. 
We vragen hier een minimale besteding van € 15,00 per persoon

Prijs per persoon: vanaf € 24,50

BEDRIJFSFEESTEN 

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijfsfeest? Corsendonk Hooge Heyde is ongetwijfeld de 
perfecte locatie voor ieder feest. U kan kiezen voor een bestaande formule, hierbij verwijzen wij meestal 

naar de all-in avondfeest formule aangezien deze ook geschikt is voor bedrijfsfeesten. Natuurlijk bent 
u vrij om voor een formule op maat te kiezen, zo gaat u in overleg met de verantwoordelijke bij Hooge 

Heyde uw feestformule samenstellen.
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corsendonkhotels.com

Corsendonk Hooge Heyde

Steenfortstraat 5, 2460 Kasterlee
+32 (0)14 55 18 34  |  info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com


