De “alles onder één dak-formule” maakt Hotel Van Eyck bij uitstek geschikt voor éen of
meerdaagse bijeenkomsten. Zaalaccommodaties, lunches, diners, overnachtingen en
ontspanning worden immers als een totaalpakket geleverd.
Onze vergaderzalen

Vergaderzaal marktzicht
70 m²
Uitzicht op het marktplein
Daglicht
Airco
Free wifi
Uitgerust met beamer, scherm & flipchart
U-vorm max. 30 personen
Carré max. 30 personen
Stoelen in kring max. 40 personen
Schoolopstelling max. 70 personen
Presentatie max. 70 personen
Andere opstelling; mogelijk In overleg
Kelderzaal
40 m²
Unieke intieme sfeer
Géén daglicht
Free wifi
Uitgerust met beamer, scherm & flipchart
U-vorm max. 20 personen
Carré max. 20 personen
Stoelen in kring max. 24 personen
Schoolopstelling max. 30 personen
Presentatie max. 40 personen
Andere opstelling; mogelijk In overleg
Orangerie
135 m²
Daglicht
Airco
Free wifi
Uitgerust met beamer, scherm & flipchart
U-vorm max. 50 personen
Carré max. 50 personen
Stoelen in kring max. 60 personen
Schoolopstelling max. 100 personen
Presentatie max. 100 personen
Andere opstelling; mogelijk In overleg

Vergaderarrangementen
Om het gemak tijdens uw zakelijke bijeenkomsten te vergroten biedt Hotel Van Eyck diverse
vergaderarrangementen. Deze arrangementen zijn met zorg samengesteld en verhogen het
comfort tijdens uw vergadering.
Dagvergadering zonder lunch

€ 20,00 p.p.

Zaalhuur van 08.00 – 18.00 uur
Koffie, thee en water in de vergaderzaal
Koffiepauze met een zoete lekkernij
Dagvergadering met lunch

€ 34.00 p.p.

Zaalhuur van 08.00 – 18.00 uur
Koffie, thee en water in de vergaderzaal
Koffiepauze met een zoete lekkernij
Lunchbuffet; soep; snack; baguette en 2 salades
Dagvergadering met lunch, diner, overnachting en ontbijt

€ 164.00 p.p.

Zaalhuur van 08.00 – 18.00 uur
Koffie, thee en water in de vergaderzaal
Koffiepauze met een zoete lekkernij
Lunchbuffet; soep; snack; baguette en 2 salades
3-gangen verrassingsdiner
Overnachting in een single Deluxe kamer met ontbijt
2-Daags vergaderarrangement met 1 overnachting

€ 209.00 p.p.

Twee dagen gebruik maken van de vergaderzaal van 08.00 – 18.00 uur
Koffie, thee en water in de vergaderzaal
Beide dagen 1 koffiepauze met een zoete lekkernij
Dag 2; Lunchbuffet; soep; snack; baguette en 2 salades
Dag 2; 2-gangen Quick lunch
Op de dag van aankomst 3-gangen verrassingsdiner
1 Overnachting in een single Deluxe kamer met ontbijt
Extra overnachting mogelijk à € 95 Deluxe kamer voor 1 persoon, € 119 voor 2 personen .
Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief:
In vergaderzaal pp: beamer, scherm en flipchart, blocnote, pen

Bijkomende informatie:
Parkeermogelijkheid bevindt zich op 300 meter loopafstand van het hotel.
De naam van deze ondergrondse parkeergarage is: “P3 Kloosterbempden”. Na het
inchecken in het hotel kunt u uw wagen in deze parkeergarage parkeren.

