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MEETING GUIDE



Corsendonk Duinse Polders, een meeting met 
zicht op zee!

Corsendonk Duinse Polders is gelegen in Blankenberge. Strand en zee 
liggen letterlijk binnen handbereik. U vindt hier de geschikte locatie voor 
een seminarie reeds vanaf € 32,50 per persoon en per dag. Moderne 
congreszaal voor 350 personen tot diverse vergaderzalen voor 20 tot 150 
personen.

Onze ruime parking zorgt voor de nodige tijdwinst en een vlot onthaal. 
Bagagewagentjes zijn eveneens ter bechikking aan de parking. Voor wie 
zich zonder wagen naar Corsendonk Duinse Polders begeeft is er een 
halte van de kusttram vlak voor het domein. Het spoorwegstation van 
Blankenberge is gelegen op 2 km van het domein. 

Naast de vergaderzalen biedt Corsendonk Duinse Polders ook de garantie 
voor geslaagde maaltijden. Elke restaurantformule is mogelijk. Wij houden 
ook steeds rekening met dieetwensen, allergieën en vegetariërs waardoor 
elke gast zich onmiddelijk thuis voelt.

U geniet van gratis wifi zodat uw deelnemers toch bereikbaar en up-
to-date blijven. Indien u dit wenst kan er ook een overnachting aan uw 
bezoek gekoppeld worden om zo het comfort te verhogen. Kortom, 
Corsendonk Duinse Polders staat garant voor een succesvol evenement 
waar iedereen met een tevreden blik naar zal terug kijken! 

CORSENDONK DUINSE POLDERS
A. Ruzettelaan 195 | B8370 Blankenberge

+32 (0)50 43 24 00 | info.duinsepolders@corsendonkhotels.com
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OVERNACHTEN
Corsendonk Duinse Polders beschikt over 107 hotelkamers en 42 studio's.  

Hieronder vindt u meer informatie over de faciliteiten in de verschillende kamers.

Standaard kamers:

Studio's: 

Duplex studio's:

Onze standaard kamers zijn voorzien van een badkamer 
met douche en WC. Verder zijn deze kamers voorzien van 
een kleuren-TV, kledingkast, bureau en zithoek. Lakens en 
badhanddoeken zijn inbegrepen. 

Single room vanaf € 92,50 per persoon, per nacht
Double vanaf € 108,00 per persoon, per nacht

Prijs inclusief ontbijt, exclusief toeristenbelasting 
(€ 2,5 per persoon)

Supplement van € 6,00 per persoon, per nacht.

Onze studio's zijn voorzien van een kookhoek met eettafel, 
zithoek, badkamer met douche en WC en een kleuren-TV. 
Lakens en badhanddoeken zijn inbegrepen. De maximale 
bezetting is voorzien voor 3 personen.

Supplement van € 12,50 per persoon, per nacht.

Onze duplex studio's zijn eveneens voorzien van een 
kookhoek met eettafel, badkamer met douche en WC en 
kleuren-TV. Verder is deze studio voorzien van een extra  
kamer met 3 tot 4 extra bedden. De maximale bezetting 
voor deze studio is voorzien voor 6 personen.

Supplement van € 17,50 per persoon, per nacht.

4 5

VERGADERZALEN & CAPACITEITEN
Hierbij geven wij u graag een overzicht van onze zalen en hun capaciteiten. Wij stellen graag de zalen op 
zoals u het wenst. Lichte afwijkingen van onderstaand overzicht zijn in de meeste gevallen mogelijk. Prijzen 

voor de huur van de vegaderzalen zijn inclusief BTW.

Zaal: m² Opp. 
L x B U-Shape Cabaret 

Stijl Klas Theater Prijs

Congreszaal 484 22 x 22 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 350 € 675,00

Zaal 1 26 7,5 x 3,5 16 16 16 30 € 62,50

Zaal 2 26 7,5 x 3,5 16 16 16 30 € 62,50

Zaal 3 39 5,5 x 7,0 16 20 18 38 € 90,00

Zaal 4 49 6,5 x 7,5 20 28 24 58 € 117,50

Zaal 5 26 3,5 x 7,5 18 20 18 54 € 62,50

Zaal 6 38 5,0 x 7,5 18 22 24 54 € 90,00

Zaal 7 72 11,0 x 6,5 32 42 48 96 € 136,50

Zaal 8 80 8,5 x 10,5 32 42 48 80 € 136,50

Feestzaal 450 15 x 30 n.v.t. n.v.t.  n.v.t. 450 € 445,00

Feestzaal 1 
(+ podium) 150 15 x 10 50 60 80 150 € 195,00

Feestzaal 2 150 15 x10 50 60 80 150 € 195,00

Feestzaal 3 150 15 x 10 50 60 80 150 € 195,00



VERGADERARRANGEMENTEN
Zaalhuur is niet inbegrepen

Vergaderarrangement Duinse Polders:
Arrangement met koud middagmaal: vanaf € 34,50 per dag

• Verwelkoming met koffie, thee, fruitsap en koekjes

• Koffiepauze in de voormiddag met koffie, thee, fruitsap en koekjes

• Koud middagmaal in buffetvorm: 

soep, diverse broodsoorten, saladebar, charcuterie, broodsalades, vers fruit, dessertbuffet,    

dranken à volonté

• Koffiepauze in de namiddag met koffie, thee, fruitsap en koekjes

Business vergaderarrangement Duinse Polders:
Arrangement met koud middagmaal: vanaf € 47,00 per dag

• Verwelkoming met koffie, thee, fruitsap en koekjes

• Koffiepauze in de voormiddag met koffie, thee, fruitsap en koekjes

• Koud middagmaal in buffetvorm: 

soep, diverse broodsoorten, saladebar, charcuterie, broodsalades, vers fruit, dessertbuffet,    

dranken à volonté

• Koffiepauze in de namiddag met koffie, thee, fruitsap en koekjes

• Water, notablokken en balpennen in de vergaderzalen
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LUNCH & DINER
Prijzen zijn steeds per persoon en inclusief BTW

EXTRA DIENSTEN

Koud middagmaal in buffetvorm       vanaf € 22,50 
bestaande uit soep, diverse broodsoorten, saladebar, charcuterie,     
broodsalades, vers fruit, dessertbuffet, dranken à volonté

Warm avondmaal in buffetvorm       vanaf € 34,50
bestaande uit soep, hoofdgerechtenbuffet met keuze uit vis en vlees,   
dessertbuffet, dranken à volonté

Horecadiensten
Koffiepauze: koffie, thee, fruitsap en koekjes      vanaf € 4,00
Assortiment mini-koffiekoekjes en croissants (2 per persoon)    vanaf € 2,75
Vers fruit           vanaf € 2,75
Gebak           vanaf € 2,75
Water in de zaal, 1 liter fles        vanaf € 5,00 per fles

Secretariaatswerk
Fotokopie (zwart-wit)         vanaf € 0,25 per kopie
Fotokopie (kleur)         vanaf € 0,50 per kopie
Regie-uren technische dienst        vanaf € 54,00 per uur
Notablokken en balpennen in de zaal      vanaf € 3,00 

Audio- en visueel materiaal        
Overheadprojector         vanaf € 15,00 per dag
Projectiescherm         vanaf € 15,00 per dag 
Flipchart + stiften         vanaf € 12,50 per dag
Beamer          vanaf € 100,00 per dag 
Huur planten (per plant)        vanaf € 25,00 per dag
Muziekinstallatie         vanaf € 275,00 per dag

Wenst u nog andere audiovisuele materialen? Geen probleem, geef uw wensen tijdig aan ons door en wij 
zorgen voor alle nodige voorzieningen. 

Gratis draadloos internet 
U krijgt toegang tot draadloos internet. U heeft enkel uw draagbare computer nodig. Zo blijft u ook tijdens 
een seminarie of in het hotel volledig op de hoogte!  

    

Prijzen zijn steeds per persoon tenzij anders vermeld en inclusief BTW
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corsendonkhotels.com

Corsendonk Duinse Polders

A. Ruzettelaan 195, B8370 Blankenberge
+32 (0)50 42 96 31|  info.duinsepolders@corsendonkhotels.com


