KASTEEL VAN
ZWIJNAARDE
SEMINARIEBROCHURE 2018-2020

Stijlvol en effectief vergaderen
in een groen en historisch
kader

Wij bouwden een grote ervaring op wat betreft
seminaries met aansluitende recepties , met een
stijlvol Walking Dinner in de inkomhall of in de
volledig vernieuwde Orangerie, met zicht op de
vijver en op het omliggende golfterrein.
Voor bijkomende informatie omtrent

Geachte heer, geachte mevrouw

personeelsfeesten, themafeesten en
zakenlunches, kan u steeds terecht op onze

Hartelijk dank voor uw interesse in het Kasteel van
Zwijnaarde.

dagelijks bijgewerkte website:
www.kasteelvanzwijnaarde.be

Hierbij vindt u onze meest recente
informatiebrochure, waarbij een overzicht wordt
gegeven van onze seminariepakketten, met
mogelijkheid tot uitbreiding met een receptie of

We verheugen ons nu al op Uw bezoek aan het
Kasteel van Zwijnaarde of aan de Country Club,
garanderen u een perfecte uitwerking van elke

een walking dinner.
De strategische ligging in de onmiddellijke

reservatie
James Turcksin en Katrien Speybroeck

nabijheid van de kruising van onze twee
belangrijkste autowegen (E40 en E17), op 5
kilometer van het historische stadscentrum van
Gent, en het prachtig natuurlijk kader maken van

CONTACT

het Kasteel van Zwijnaarde uw partner bij uitstek

JAMES TURCKSIN en KATRIEN SPEYBROECK
Joachim Schayckstraat 6
9052 Zwijnaarde
tel.: +32 (0)9 222 13 34
e-mail: info@kasteelvanzwijnaarde.be

voor de organisatie van uw seminaries .Een ruime
gratis parking binnen het domein, draadloos internet
in

alle vergaderzalen, een flexibele benadering van
al uw desiderata, het is slechts een greep uit ons
ruim troevenpakket.

Algemene info
- Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
- Er wordt een supplement gevraagd voor de opstelling in U-vorm of schoolopstelling van €4,50 per persoon,
met inbegrip van water op de tafel en een supplement van € 2,80 voor theateropstelling
- De vermelde prijzen gelden inclusief basis materiaal met projectiescherm, projectietafel, elektrische
aansluiting en één flipchart.
- Draadloos internet is beschikbaar in alle vergaderzalen. Dagcode wordt bij aanvang medegedeeld.
- Gezien de dagelijkse aanvoer van seizoensproducten, wordt het gamma van de lunches en walking dinners
samengesteld in functie van het marktaanbod, en op aanvraag kort voor uw evenement gecommuniceerd.
- Het gebruik van de ruime parking is steeds inbegrepen in het seminariepakket.
- Toegang tot het Kasteel en opstelling van de zalen is mogelijk vanaf 45 minuten voor de aanvang van uw
vergadering, tenzij anders overeengekomen. De ontruiming van de zalen dient te gebeuren op dezelfde dag,
onmiddellijk na de vergadering.
- De zalen worden steeds ter beschikking gesteld in functie van het aantal deelnemers, en bijgevolg kunnen last
minute wijzigingen aangebracht worden.

Seminariepakketten
Seminarie pakket 1: Met broodjeslunch
- Koffie, thee, sinaasappelsap, mini-croissant en een mini-koffiekoek bij aankomst
- Voormiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en versnaperingen
- Lunch met belegde broodjes, met verse groentesoep, koffie, waters & frisdranken
- Namiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en cake
Duur: Max. 8 uur
Prijs seminariepakket: € 35per persoon
Prijs inclusief frisse witte en zachte rode wijn: € 42 per persoon

Seminarie pakket 2: Met broodjesbuffet
- Koffie, thee, sinaasappelsap, mini-croissant en een mini-koffiekoek bij aankomst
- Voormiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en versnaperingen
- Lunch met te beleggen broodjes op versierd buffet met bijhorende slaatjes en
gevarieerd beleg, inclusief verse groentesoep, koffie, waters & frisdranken
- Namiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en cake
Duur: Max. 8 uur
Prijs seminariepakket: € 38 per persoon
Prijs inclusief frisse witte en zachte rode wijn: € 45 per persoon
Supplement fruitmand met seizoensfruit (+ 3 Euro per persoon)

Seminarie pakket 3: Met vlotte lunch
- Koffie, thee, sinaasappelsap, mini-croissant en een mini-koffiekoek bij aankomst
- Voormiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en koekjes
- Vlotte lunch
Verse groentensoep
*
Verzorgd hoofdgerecht met verse marktproducten
*
Koffie en versnaperingen
*
Waters en frisdranken
- Namiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en cake

Duur: Max. 8 uur
Prijs seminariepakket: € 42 per persoon
Prijs inclusief frisse witte of zachte rode wijnen: € 48 per
persoon

Seminarie pakket 4: Business Express
- Koffie, thee, sinaasappelsap, mini-croissant en een mini-koffiekoek bij aankomst
- Voormiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en koekjes
- Business Express lunch
Voorgerecht
*
Verfijnd hoofdgerecht
*
Koffie en versnaperingen
*
Waters en frisdranken
- Namiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en klein nagerecht

Duur: Max. 8 uur
Prijs seminariepakket: € 47per persoon
Prijs inclusief frisse witte en zachte rode wijnen: € 53 per
persoon

SEMINARIEPAKKET 5: Avondvergadering met
afsluitende receptie
- Onthaal met frisdrankenbuffet
Supplement in optie: verzorgde belegde mini sandwiches
- Vergadering (zonder onderbreking)
- Afsluitend Uitgebreide Receptie
o

Aanvang met glaasje Spaanse Cava of sinaasappelsap

o

Koude hapjes (à rato van 2 per persoon), zoals bijvoorbeeld:
Gravad laks van Noorse zalm
Mousse van gerookte forel
Lepeltje van mozarella en zongedroogde tomaten
Carpaccio van rundsvlees met Parmezaanse kaas en olijf
Gerookte eend met seizoen fruit
Mousse van erwtjes en grijze garnaal

o

Warme hapjes (à rato van 2 per persoon), zoals bijvoorbeeld:
Hartige mini croque monsieur met gerookte zalm
Oosterse scampistaartjes in pankodeeg
Vegetarische quiche
Kopje met romige soep
Gebakken geitenkaasje in spek

o

Assortiment van zoete hapjes (à rato van 2 per persoon)

o

Er wordt een drankenbuffet opgesteld, waaraan uw gasten zich kunnen bedienen en verder bediend worden
van witte en rode wijnen, waters, frisdranken, bieren op aanvraag en koffie of thee

Duur seminariepakket: Max. 4 uur
Prijs seminariepakket: € 42 per persoon

Seminarie pakket 6: Avondvergadering met
buffet receptie
- Onthaal met frisdrankenbuffet (eventueel te vervangen door een glaasje Cava) met optie van verzorgde
belegde mini sandwiches
- Vergadering (zonder onderbreking)
- Afsluitend receptie met kleine wandelbuffetten, met bijvoorbeeld:
o Aanvang met Cava of sinaasappelsap
o Koude visgerechten in buffetvorm met o.a. tomaat garnaal, huisgemarineerde zalm, huisgerookte
forel,…
o Koude vleesgerechten in buffetvorm met o.a. Duke of Berkshire hammetje in de klem of
fijngerookte Prosciutto ham, carpaccio of vitello tonnato
o Soepkraampje met koud of warm soepje (naargelang seizoen) met broodassortiment;
o Kleurrijk samengestelde salades met bijbehorende dressings
o Warm vis- en vleesgerechtje vlg. seizoen, op bord aangeboden of op buffet gepresenteerd
o Rondgaande mini-dessertjes in ruime variatie met onder andere mini drooggebakjes, mini-bavarois,
chocomousse en schaaltjes crème brûlée (à rato van 2 pp).
o Kaasplank met mooi assortiment geaffineerde kazen (+ 5 €/pp)
o Er wordt een drankenbuffet opgesteld, waaraan uw gasten zich kunnen bedienen en verder bediend
worden van witte en rode wijn, waters, frisdranken, bieren op aanvraag en koffie of thee
Duur seminariepakket: +/- 4.5 uur
Prijs seminariepakket: € 62 per persoon

Seminarie pakket 7: Voormiddagvergadering
met broodjeslunch
-- Onthaal met koffie, thee, sinaasappelsap, mini-croissant en een mini ontbijtkoek
- Voormiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en koekjes
- Lunch met te beleggen broodjes op buffet met divers beleg en bijhorende slaatjes,
Met verse groentesoep, koffie, waters & frisdranken
Prijs Seminariepakket: € 32,50 per persoon
Prijs inclusief frisse witte of zachte rode wijn: 38 € per persoon

Seminarie pakket 8: Namiddagvergadering
met afsluitende drink
- Onthaal met koffie, thee, sinaasappelsap, cake
- Namiddagbreak met koffie, thee, sinaasappelsap en koekjes
- afsluitende drink gedurende 60 min
.
o Aanbod van frisse witte wijn, zachte rode wijn, plat en bruisend water, pilsbier en witbier
o Chips en zoute versnaperingen.
o In optie kunnen de deelnemers eveneens worden bediend van koude en warme hapjes

Prijs seminariepakket: € 25
Prijs inclusief Cava en zwaardere bieren (Duvel, Tongerlo): € 28 pp
Supplement voor 3 verzorgde hapjes, koud en warm: € 6 per persoon
Supplement voor 5 verzorgde hapjes, koud en warm: € 10 per persoon

Seminarie pakket 9: Standaard causerie middag
- Vergadering, tijdens een lunch:
Aperitief
*
Voorgerecht ngl. seizoen
*
Hoofdgerecht ngl. seizoen
*
Koffie en versnaperingen
*
Waters en frisdranken
Witte of rode wijn

Duur Causerie: Max. 3 uur
Prijs seminariepakket: € 52 per persoon

Seminarie pakket 10: Causerie de luxe avond
Receptie met 3-tal hapjes
*
Voorgerecht
*
Verzorgd hoofdgerecht met verse marktproducten
*
Nagerecht
*
Koffie en versnaperingen
*
Waters en frisdranken
Witte en rode wijn
Duur Causerie: Max. 4 uur
Prijs seminariepakket: € 65 per persoon

Seminarie pakket 11: Standaard ontbijtseminarie
- Ontbijtbuffet met
Koffie, thee, fruitsap, melk, etc.
Assortiment broodjes, croissants, koffiekoeken
Assortiment zoet en hartig beleg
Duur seminariepakket: +/- 2 uur
Prijs seminariepakket: € 24 per persoon

Seminarie pakket 12: Luxe ontbijtseminarie
- Ontbijtbuffet met
Koffie, thee, fruitsap, melk, chocolademelk etc.
Assortiment ovenverse broodjes, croissants, koffiekoeken
Uitgebreid assortiment zoet en hartig beleg met gerookte zalm,
gerookte ham en gekookte beenham,
jonge en belegen kaas, zachte kazen (brie, camembert)
Roereitjes met spek, tomaat en warme worstjes,
Zoet beleg, verse fruitsla en yoghurt.
Duur seminariepakket: +/- 3 uur
Prijs seminariepakket: € 38 per persoon

Koffie Breaks
€ 8.00/pp
€ 5.50/pp
€ 5.50/pp
€ 9.50/pp

- Koffie onthaal met koffie, thee, fruitsap, mini-koffiekoek en mini-croissant
- Koffiebreak met koffie, thee, fruitsap en koekjes
- Koffiebreak met koffie, thee, fruitsap en cake
- Koffiebreak met assortiment minigebakjes en dessertjes (2 pp.)

Forfait zalen
- Het forfait voor de zaal omvat steeds het gebruik van basis audiovisueel materiaal (projectietafeltje, flipchart,
projectiescherm, wifi), het energieverbruik.
- De zalen staan standaard in theateropstelling. Voor de opstelling in U-vorm of schoolopstelling wordt
bijkomend een supplement van 4.50 €/pp gevraagd.
- De zalen kunnen niet ter beschikking worden gesteld zonder verbruik van dranken en/of dienstverlening.
- Tenzij anders overeengekomen, behouden we ons het recht om de niet door u gereserveerde zalen open te
stellen voor andere evenementen.

Naam

M²

Receptie

Banket

U-vorm

Klasstijl

Theater

Prijs

Regency

160

150 p.

90 p.

45 p.

50 p.

150 p.

€ 400

Wintertuin

170

250 p.

170 p.

70 p.

100 p.

200 p.

€ 800

Wintertuin ½

85

120 p.

75 p.

40 p.

40 p.

90 p.

€ 500

Salon Chinois

50

50 p.

35 p.

25 p.

30 p.

40 p.

€ 250

Salon Vert
Salon des
Anges
Salon Suite

45

40 p.

30 p.

25 p.

20 p.

30 p.

€ 240

30

20 p.

12 p.

12 p.

nvt

nvt

€175

20

12 p.

6 p.

4 p.

8 p.

nvt.

€ 175

Materiaal en infrastructuur
Projectiescherm frontaal (160 x 160) (bijkomend)
Flipchart (bijkomend)
Projectiescherm frontaal groot (235 x 305)
Geluidsbox met draadloze microfoon
LCD projector 2000 Ansi Lumen
LCD projector 3000 Ansi Lumen
Video met TV scherm
Spreekgestoelte
Microfoon + mengtafel + 2 Bose geluidsboxen
Idem met 2 extra draadloze microfoons
Geluidstechnicus voor bediening installatie (per uur)
Discobar zonder disc jockey
Discobar met disc jockey (5 uur prestatie)

€ 45
€ 25
€ 135
€ 90
€ 40
€ 120
€ 145
€ 15
€ 290
€ 390
€ 60
€ 420
€ 700

Praktische informatie
Keuzearrangementen
Voor een vlotte bediening dient u éénzelfde arrangement of menu te kiezen voor alle deelnemers.
Vegetariërs en andere speciale regimes dienen op voorhand te worden doorgegeven.
Exclusiviteit
Tenzij anders overeengekomen, behouden we ons het recht de niet door u gereserveerde zalen open te
stellen voor andere evenementen. De volledige exclusiviteit is gegarandeerd wanneer de totale voorziene
kostprijs van het evenement groter is dan 10.000 €
BTW
Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld zijn al onze prijzen exclusief BTW.
Betaling
De reservatie van een vergaderzaal of een meetingarrangement is slechts definitief mits een bevestiging
via e-mail. De voorwaarden voor wat betreft bevestiging, voorschot en betaling kunnen wijzigen in functie
van uw activiteit.
Het benaderend aantal personen en het arrangement dient ons te worden opgegeven 3 weken voor de
activiteit. Het exacte aantal personen kennen we graag 5 dagen voor de activiteit. Wijzigingen met een
maximum van 4 personen kunnen ons worden doorgegeven tot 2 dagen voor de aanvang van uw
activiteit. Bij annulatie van het evenement minder dan 10 dagen voor de activiteit, wordt een
annuleringskost aangerekend in functie van de geleden schade.
Personeels- en transportkosten
Onze walking dinners, bedrijfsrecepties, live-cookings en andere evenementen kunnen eveneens bij u op
het bedrijf worden verzorgd, of op een locatie van uw keuze. Onze voorstellen blijven geldig, maar
personeels- en transportkosten worden in supplement aangerekend, uiteraard op basis van een
allesomvattende schriftelijke offerte.
We garanderen U steeds een perfecte afwerking van uw seminarie, en we verwijzen u graag naar onze
talrijke referenties en ons gastenboek op onze website, www.kasteelvanzwijnaarde.be
Het Kasteel van Zwijnaarde zal aan ieder evenement een zeer persoonlijke en kwaliteitsvolle benadering
geven, u met alle raad en daad bijstaan en u een duidelijke en volledig op maat uitgewerkte offerte
overmaken.

Tot binnenkort voor een geslaagd evenement!

