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

een middeleeuws kader!

De sublieme harmonie tussen heden en verleden zorgt ervoor 
dat uw feest een onvergetelijke ervaring wordt. Laat ons u 
verwennen, de Corsendonk keukenbrigade zal zijn culinaire 
bagage naar boven halen om u te laten genieten van heerlijke 
hoogstandjes.

Onze prachtige, grote tuin is ongetwijfeld de perfecte 
achtergrond voor uw ceremonie, receptie of aperitief. 
Binnen zullen ongetwijfeld de stemmige Gewelvenkelder, de 
monumentale Kapittelzaal of één van onze andere sfeervolle 
zalen het ideale decor zijn voor uw feest!

Na het avondfeest kan u overnachten in één van de 
comfortabele hotelkamers en ‘s morgens heerlijk nagenieten 
aan het uitgebreid ontbijtbuffet.

 
PRIORIJ CORSENDONK

Corsendonk 5 | 2360 Oud-Turnhout 
+32 (0)14 46 28 00 | info.priorij@corsendonkhotels.com
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ZIJ GAVEN EEN FEEST IN 
PRIORIJ CORSENDONK
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Het was een heerlijk feest, een zalige 
dag en er was geen betere locatie 
dan de Priorij om ons trouwfeest te 
laten plaatsvinden. Alles was tip top 
in orde en ook onze gasten (zowel de 
genodigden die wel bleven slapen als 
de anderen) hadden ook niets dan 
lovende woorden.

- Freya en Bob

“

”

Dankjewel voor de geweldige 
dag! We konden het ons niet 
beter voorstellen! Alles was 
perfect in orde, het eten was 
super lekker, alles was goed 
geregeld! Ook de samenwerking 
tussen café marriage en jullie 
leek in onze ogen vlekkeloos 
verlopen. We hebben er echt 
van genoten en ook de gasten 
vonden het een toplocatie!

- Anmarie en Nick

“

”
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Wat zijn we dankbaar voor de goede 
uitwerking en planning met de hotel 
manager. Vanaf de voorbereiding 
van de ceremonie tot het laatste 
glaasje dat werd geschonken op het 
dansfeest, alles verliep vlekkeloos. Het 
was een dag om nooit te vergeten, in 
een unieke setting!

- Saralee & Lieven

“

”



ALGEMENE INFORMATIE

De zalen

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

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

Inbegrepen in de prijs
Onze prijzen zijn inclusief 
BTW, bediening, zaalhuur 
en standaard decoratie. Bij 
minder dan 70 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 
12 jaar: 1/3e korting.

Aankleding zaal en 
tafelschikking
Standaard plaatsen we op de 
tafels een klein bloemetje en 
een kaarsje. Zelf extra decoratie 
aanbrengen is steeds mogelijk. 
Het is mogelijk om extra 
decoratie zoals stoelhoezen, 
bloemstukken en kandelaars bij 
te boeken, vraag gerust onze 
prijzen op. 

Capaciteit 
van de zalen

Banket zonder  
dansvloer

Banket met 
dansvloer Receptie

Kapittel 120 n.v.t. 180

Maria Van 
Brabant 100 80 100

Erasmus + 
Maria Van 
Brabant

200 180 240

Zolder n.v.t. n.v.t. 200

Renaissance 40 n.v.t. 40

Gewelven-
kelder n.v.t.

115 (dansfeest 
en dessert)

115

1.

2.

3.

1. Zolder, 2. Maria Van Brabant/Erasmus, 
3. Gewelvenkelder, 4. Kapittel 
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4.
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Muziek
Wij beschikken over een huis DJ die 
uw feest professioneel naar een hoger 
niveau kan brengen. Samenwerken met 
een DJ naar eigen keuze is uiteraard ook 
mogelijk.

Contact:  DDV Events  
 Dave Beeckmans 
Email:  info@ddvevents.net 
Website:  www.ddvevents.net 
Telefoon:  0475/51.59.16

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



Ceremonie/Doopsel
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FORMULES
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Indien u de mogelijkheid wil bieden 
om uw gasten te laten overnachten 
in één van onze hotelkamers, bieden 
wij u voor een privéfeest graag onze 
speciale prijzen aan. We nemen deze 
prijzen voor u op in uw offerte!

Overnachten

Indien u ervoor opteert om de viering of ceremonie te 
laten doorgaan op het domein van Priorij Corsendonk 
zorgen wij graag voor een ruimte met aangepaste 
opstelling en geluidsversterking. Hiervoor rekenen wij 
vanaf € 275,00 voor 50 personen, in deze prijs zit een 
geluidsinstallatie, microfoon, boxen en spreekgestoelte 
bij inbegrepen. Per bijkomende stoel vragen we € 1,00. 
Uw ceremonie kan doorgaan in onze prachtige tuin of 
op onze sfeervolle zolder. 

Suitepakket
Wenst u voor aanvang van het feest met de 
familie nog even te ontspannen in de mooie tuin 
of in de stemmige Gewelvenkelder, dan kunnen 
we u volgend suitebuffet aanbieden:
• Soepje van de chef
• Assortiment van broodjes
• Wekpotjes met granola
• Spiegels met diverse soorten vis,  

vlees en kazen
• Assortiment zoetigheden
• Spiegel met verschillende soorten fruit
• Verse appelsap
• Water, koffie en thee

Prijs per persoon: vanaf € 30,50

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

Receptieformule 1

Boekbaar vanaf 30 personen

Enkel mogelijk in combinatie met een diner of 
andere formule. 
Duur: 2 uur 
Hapjes: 6 hapjes (keuze van de chef)

Drank: cava en homemade lemonades  
Andere dranken op aanvraag met uitzondering 
van sterke dranken en champagnes. 

Prijs per persoon: vanaf: € 37,50
 

Receptieformule naar eigen wens

Boekbaar vanaf 30 personen

Enkel mogelijk in combinatie met een diner of 
andere formule.

Drank: cava en homemade lemonades  
Andere dranken op aanvraag met uitzondering 
van sterke dranken en champagnes.

Hapjes: er dient minimaal € 15,00 aan 
versnaperingen afgenomen te worden.Vraag 
onze complete lijst met hapjes! 

Prijs op aanvraag!
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ALL-IN COMMUNIE FORMULE

All-in communie formule

Duur: max 8 uur
Dranken tijdens het welkomstaperitief:
•  Cava
•  Homemade lemonades
•  Andere dranken op aanvraag
Het is mogelijk om het welkomstaperitief uit te breiden met een aantal hapjes.  
Vraag ons gerust de complete lijst

Diner of lunch (keuze te maken uit de lijst):
• 4-gangendiner
• Koud en warm buffet (vanaf 50 personen)
• BBQ buffet 

Maak van uw event een speciale belevenis door gebruik te maken van onze Ofyr, de elegante                                    
vuurschaal barbecue 

Tijdens het diner serveren wij onze banketwijnen en staan er flessen water op tafel, eventuele andere 
dranken zijn op verzoek te verkrijgen.

Dessertbuffet:  
Ons dessertbuffet wordt steeds geserveerd met een ijslam met vuurwerk en wordt verder aangevuld 
met een ruim assortiment van zoete afsluiters. Koffie- en theebuffet staan eveneens ter beschikking 
gedurende het dessert.

Naborrelen:
Na het diner kan u met uw gezelschap nog napraten met een drankje. 
Alle dranken zijn inbegrepen m.u.v. sterke dranken en champagnes.

Kinderanimatie:
• Kinderzoektocht met Pater Johannes
• Grote tuin waar kinderen zich in kunnen uitleven
• Kleurboeken en kleurplaten
• Springkasteel (gratis vanaf 50 betalende personen anders € 95,00)

Prijs per persoon: vanaf € 87,00 
Onder de 30 personen wordt er zaalhuur vanaf € 250,00 in rekening gebracht.
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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 ons team. 
De all-in avondfeest formule 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 homemade lemonades. Andere dranken 
op aanvraag m.u.v. sterke dranken 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
• Koud en warm buffet
• 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 huiswijnen en staan er flessen water op de tafel. Eventuele andere dranken zijn op verzoek te  
verkrijgen (m.u.v. sterke dranken 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 worden alle dranken geschonken met uitzondering van sterke dranken en  
champagnes. Het is mogelijk om tijdens het dansfeest middernacht snacks bij te bestellen. Vraag 
gerust de complete lijst met snacks.

Prijs per persoon: op vrijdagen vanaf € 84,50  
             op zaterdagen vanaf € 94,50

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 en champagnes. 

Het is mogelijk om tijdens het dansfeest middernacht snacks bij te bestellen.  
Vraag gerust de complete lijst met snacks.

Prijs per persoon: op vrijdagen vanaf € 50,50  
             op zaterdagen vanaf € 54,50

 Aanvullend op all-in avondfeest formule



THEMAFEESTEN
Babyborrel

All-in formule inclusief drank en hapjes

Boekbaar vanaf 80 personen
Dranken tussen 14u00 en 17u00
•  Cava
•  Homemade lemonades
•  Frisdranken in buffet
•  Andere dranken op aanvraag

U bent vrij om de hapjes zelf te kiezen. We vragen een minimale besteding van € 15,00 per persoon. 
Vraag naar de complete lijst voor de verschillende mogelijkheden!

Prijs per persoon: vanaf € 24,50 
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BEDRIJFSFEESTEN

Op zoek naar een locatie voor uw bedrijfsfeest? Priorij Corsendonk is ongetwijfeld de geschikte 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 Priorij uw  
feestformule samenstellen. 

13



corsendonkhotels.com

Priorij Corsendonk

Corsendonk 5 | 2360 Oud-Turnhout 
+32 (0)14 46 28 00 | info.priorij@corsendonkhotels.com


