
Seminarie arrangementen - Kloster Heidberg 
 

 
 

EXPRESS (1/2 dag) vanaf 45 € incl. BTW/ pers. (Kapel: 53€) 
 

 
Dranken in de vergaderruimte:  

Koffie, thee, plat en bruisend water  

 

Vergaderruimte*:: 
Technische basisuitrusting (TV scherm met HDMI aansluiting, gratis 

Wi-Fi, schrijfblok & pen). 
* De vergaderruimte wordt naar gelang het aantal personen 

aangepast 
 

 
Welkomstkoffie: 

 Regionale fruitsap met mini croissants en fruit 

 

 
Regionale sandwich lunch:  

Verschillende belegde broodjes met verse soep, inclusief plat en 
bruisend water 

 

COMFORT  vanaf 54 € incl. BTW/ pers. (Kapel: 62€) 
 

 
Dranken in de vergaderruimte:  

Koffie, thee, plat en bruisend water  

 

Vergaderruimte*: 
Technische basisuitrusting (TV scherm met HDMI aansluiting, gratis 

Wi-Fi, schrijfblok & pen). 
* De vergaderruimte wordt naar gelang het aantal personen 

aangepast 
 

 
Welkomstkoffie: 

 Regionale  fruitsap met mini croissants en fruit 

 

Lichte lunch 
Dagelijks lunch buffet (soep en een hoofdgerecht) 

of 
een regionale schotel (koude selectie aan vlees, vis en salades) 

inclusief plat en bruisend water  
 

 
Koffiepauze - namiddag 

met snack en fruit 

  



 

    
     

 

EXTRA COMFORT  vanaf 64,5 € incl. BTW/ pers. (Kapel: 72,50€) 
 

 
Dranken in de vergaderruimte:  

Koffie, thee, plat en bruisend water  

 

Vergaderruimte*: 
Technische basisuitrusting (TV scherm met HDMI aansluiting, gratis 

Wi-Fi, schrijfblok & pen). 
* De vergaderruimte wordt naar gelang het aantal personen 

aangepast 
 

 
Welkomstkoffie: 

 Regionale fruitsap met mini croissants en fruit 

 

 
Lunch: 

3-gangen menu in buffetvorm (voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessert) 

of 
regionale schotel (koude selectie aan vlees, vis en salades) 

inclusief plat en bruisend water  
 

 
Koffiepauze – namiddag: 

met snack en fruit 

 
 
 

FULL OPTION  vanaf 86,5 € incl. BTW/ pers. (Kapel: 94,50€) 
 

 
Dranken in de vergaderruimte:  

Koffie, thee, plat en bruisend water  

 

Vergaderruimte*: 
Technische basisuitrusting (TV scherm met HDMI aansluiting, gratis 

Wi-Fi, schrijfblok & pen). 
* De vergaderruimte wordt naar gelang het aantal personen 

aangepast 
 

 
Welkomstkoffie: 

 Regionale fruitsap met mini croissants en fruit 

 

 
Lichte lunch: 

Dagelijks lunch buffet (soep en een hoofgerecht) 
of 

regionale schotel (koude selectie aan vlees, vis en salades) 
inclusief plat en bruisend water  

 

 
Koffiepauze - namiddag: 

met snack en fruit 

 

 
Diner: 

3-gangen menu in buffetvorm (voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessert) 

of 
regionale schotel (koude selectie aan vlees, vis en salades) 

inclusief plat en bruisend water  
 

 


