
CORSENDONK 
HOOGE HEYDE
Kasterlee 

MEETING GUIDE



Voor smaak- en klassevolle meetings in het  
prachtige kader van een boutique hotel! 

Organiseert u een vergadering en bent u op zoek naar een nieuwe 
locatie? Dat kan bij Hooge Heyde! Corsendonk Hooge Heyde werd 
helemaal getransformeerd tot boutique hotel. De 38 hotelkamers, 
lobby, restaurant, feestzalen en vergaderzalen kregen al een 
volledige make-over. Het hotel beschikt over 4 vergaderzalen, die 
voorzien zijn van alle nodige faciliteiten.

Onze kok serveert moderne gerechten met een eigentijdse twist. 
U kan bovendien genieten van menu’s die met de seizoenen mee 
veranderen. Aan het restaurant grenst een prachtige tuin met 
terras, zodat u bij goed weer van een lunch, diner of borrel in de tuin 
kunnen genieten. 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. 

Het hotel is uitermate rustig gelegen in het groen, en toch centraal 
gelegen nabij de E34 en de E313 waardoor uw deelnemers de 
locatie snel en efficiënt kunnen bereiken. De ruime parking zorgt ook 
voor de nodige tijdwinst en een vlot onthaal!

CORSENDONK HOOGE HEYDE

Steenfortstraat 5 | 2460 Kasterlee
+32 (0)14 55 18 34 | info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com
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OVERNACHTEN
Hooge Heyde beschikt over 38 hotelkamers. Alle kamers in Corsendonk Hooge Heyde  
kregen recentelijk een totaal renovatie. De hotelkamers zijn voorzien van alle faciliteiten 
en comfort en  zijn uitgerust met een flatscreen TV, Rituals producten, telefoon, kluis,  
minibar en espressomachine.

✓  1-2 personen
✓  25 m²
✓  Gratis WiFi
✓  2 één-persoonsbedden
    of 1 twee-persoonsbed
✓  Inloopdouche

✓  1-3 personen
✓  32 m²
✓   Gratis WiFi
✓   2 één-persoonsbedden
     of 1 twee-persoonsbed 
     en sofabed
✓   Inloopdouche & bad

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

Zaal: m² U-vorm: Theater: School: Boardroom:

Kaboch 123,50 m² 38 126 55 32

Hubbard 112,00 m² 34 102 50 29

Patisson 28,60 m² n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10

Marenka 34,50 m² 16 30 20 14

Restaurant 92,00 m² n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Butternut 170,00 m² n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Classic rooms:

Superior rooms: 

✓  1-3 personen
✓  40 m²
✓   Gratis WiFi
✓   2 één-persoonsbedden
     of 1 twee-persoonsbed 
     en sofabed & salontafel
✓   Inloopdouche & bad
✓   Badjas & pantoffels

Suites:
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VERGADERPAKKETTEN

Vergaderpakket Hooge Heyde            vanaf: € 56,42 netto (€ 65,50 bruto) 

• Welkomstkoffie 
koffie, thee, verse sappen, water en koekjes

• 2x koffiepauze (voor- en namiddag)  
koffie, thee, verse sappen en koekjes

• Uitgebreid lunchbuffet 
assortiment broodjes, verse dagsoep, warm gerecht, schotels met vis, 
vlees en kazen, vers fruit, inclusief water, koffie en thee

Vergaderpakket halve dag-arrangement          vanaf: € 23,97 netto (€ 29,00 bruto) 

• Welkomstkoffie 
koffie, thee, verse sappen, water en koekjes

• Koffiepauze  
koffie, thee, verse sappen en koekjes

Bovenstaande pakketten zijn inclusief:
• Vergaderzaal met daglicht en opstelling naar keuze
• Beamer en scherm
• Blocnote en pen
• Gratis draadloos internet (WiFi)
• Tafels en stoelen
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Alle vergaderpakketten zijn geldig voor minimaal 10 personen. Voor kleinere groepen  
worden de items zaalverhuur, koffiepauzes en lunch apart berekend. Prijzen zijn steeds  
per persoon.

SUPPLEMENTEN VERGADERING

1.

3.

Prijzen zijn steeds per persoon

Koffiepauze’s:           vanaf: € 4,30 netto (€ 5,20 bruto) 
Koffiepauze met koffie, thee, verse sappen en koekjes      

After meeting borrel:          vanaf: € 11,16 netto (€ 13,50 bruto) 
After meeting borrel met Corsendonk bier, cava en verse sappen,     
olijven en nootjes op de tafel (duur: 1 uur)

  

LUNCH
Prijzen zijn steeds per persoon

Uitgebreid lunchbuffet      vanaf: € 30,80 netto (€ 34,50 bruto) 
Assortiment broodjes, verse dagsoep, warm gerecht,     
schotels met vis en vlees, kazen en vers fruit  
inclusief water, koffie en thee

Lichte 3-gangenlunch geserveerd aan tafel  vanaf: € 40,63 netto (€ 45,50 bruto) 
inclusief water, koffie en thee
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DINER
Prijzen zijn steeds per persoon

3-gangendiner verrassingsmenu        vanaf: € 46,88 netto (€ 52,50 bruto) 
Keuze van de chef. Prijs exclusief dranken

4-gangendiner verrassingsmenu        vanaf: € 51,34 netto (€ 57,50 bruto) 
Keuze van de chef. Prijs exclusief dranken

3-gangendiner menu keuze         vanaf: € 50,00 netto (€ 56,00 bruto) 
Prijs exclusief dranken

4-gangendiner menu keuze         vanaf: € 54,02 netto (€ 60,50 bruto) 
Prijs exclusief dranken

BBQ             vanaf: € 46,88 netto (€ 52,50 bruto) 
Gerechten bereid op onze Oklahoma BBQ   
4 stukken vlees of vis per persoon, geroosterde groeten,  
aardappelen op de BBQ, koud buffet met seizoensgroenten en 
frisse salades, rustiek stokbrood met boter en dessertbuffet 
met kleine dessertjes 
prijzen exclusief dranken

Buffet Hooge Heyde          vanaf: € 54,02 netto (€ 60,50 bruto) 
Uitgebreid saladebuffet, spiegel met verschillende soorten vis(koud),  
1 warm vleesgerecht per persoon, 1 warm visgerecht per persoon,  
1 warme quiche per persoon, warme seizoensgroenten,aardappelgerecht  
naar keuze, rustiek stokbrood met boter en dessertbuffet  
met kleine dessertjes en vers fruit 
prijzen exclusief dranken

Drankforfait tijdens de maaltijd       
Wijnen aan tafel geserveerd, water op tafel, kopje koffie  
of thee ter afsluiting van het diner 
Dranken tijdens diner - huiswijnen            vanaf: € 17,77 netto (€ 21,50 bruto) 
Dranken tijdens diner - aangepaste wijnen       vanaf: € 28,51 netto (€ 34,50 bruto)
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