BIZNIS
MEETS
PLEASURE!

seminarie arrangementen

Biznis Hotel | where you feel at home

EEN SEMINARIE
ZONDER ZORGEN!
Welkom!
‘biznis meets pleasure!’
U bent op zoek naar een centraal gelegen en makkelijk te bereiken meeting point voor uw vergadering,
seminarie of productvoorstelling?
Biznis Hotel Lokeren is dé referentie in het Waasland voor een efficiënt en stijlvol georganiseerde meeting.
In combinatie met Restaurant Brouwershof gaan zaken doen en gastronomie hier hand in hand. Precies
wat u nodig heeft om uw business afspraken succesvol te laten verlopen.
De ‘Biznis meets pleasure’-ervaring is gegarandeerd door de directe toegang tot het Molsbroek natuurpark, de gezellige lounge-bar en brasserie, of het restaurant Brouwershof.
maatwerk!
Het Biznis Hotel-team organiseert uw seminarie steeds volledig naar uw wensen. Events op maat
vormen ons uithangbord. Heeft u een bijzonder concept voor ogen? Kom naar ons toe en samen
zorgen we voor een piekfijne realisatie.
uw keuze, uw voordelen!
•
•
•
•
•
•

Strategische ligging, midden de driehoek Gent – Antwerpen – Brussel, vlakbij de autosnelweg.
Vlot bereikbaar, met grote parking.
Prachtige tuin met zicht op Natuurreservaat Molsbroek.
Stijlvol ingerichte seminariezalen, voorzien van moderne audiovisuele apparatuur.
190m² staat ter uwer beschikking, moduleerbaar in functie van de omvang van uw meeting.
(H)eerlijke keuken met dagverse producten en doorleefd vakmanschap, een brede waaier aan
culinaire mogelijkheden.
Maar bovenal! Onze gedrevenheid én de ervaring om van elk business event een succes te maken en
dat tegen een bijzonder scherpe prijs.

Ook voor meerdaagse seminaries is ons hotel, met een strakke, rustgevende inrichting, uiterst geschikt.
Het hotel beschikt over 33 ruime designkamers, 1 studio en 1 suite, voorzien van alle comfort en met een
eigentijds interieur.
In deze brochure vindt u een aantal uitgewerkte formules waaruit u kan kiezen. Bovenal geloven we in
de kracht van persoonlijk contact en een goed gesprek met u als klant. Op basis daarvan bezorgen wij u
vervolgens een offerte op maat.
Contacteer ons! Wij helpen u met de organisatie van uw succesvol evenement of seminarie.
Graag tot binnenkort,
Chantal Olieux 									
Christ Schepens
Sales verantwoordelijke 							Zaakvoerder
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STIJLVOLLE
SEMINARIEZALEN

Zaal 1
Van Gogh

Zaal 2
Cézanne

Zaal 3
Matisse

Zaal 1+2
of
Zaal 2+3

Zaal 1+2+3

70m²

50m²

70m²

120m²

190m²

60p

40p

60p

115p

150p

18p

18p

18p

*

*

24p

18p

24p

30p

*

30p

*

30p

42p

*

28p

*

28p

40p

*

32p

16p

32p

70p

*

24p

*

24p

36p

60p

50p

30p

50p

70p

120p
+ dansvloer

60p

40p

60p

90p

150p

Prijs per dag, incl. btw

€ 385,00

€ 285,00

€ 385,00

€ 565,00

€ 850,00

Prijs per halve dag, incl. btw

€ 285,00

€ 240,00

€ 285,00

€ 420,00

€ 600,00

€ 220,00

€ 175,00

€ 220,00

€ 315,00

€ 455,00

Theater-opstelling

Boardroom-opstelling

U-opstelling

U-in-U-opstelling

Gesloten U-opstelling

Schoolopstelling

Cabaretstijl

Banketopstelling

Receptie-opstelling

Prijs avondmeeting, incl. btw

Biznis meets pleasure!
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ZAALOPSTELLING OP MAAT
Onze zalen zijn uitgerust met de hedendaagse moderne technieken.
Elke zaal heeft een aparte lichtsturing om de lichtsterkte aan te passen.
Ook airco en achtergrondmuziek zijn beschikbaar.
Zaalopstelling op uw maat! Blokvorm, U-opstelling, theaterstijl, schoolstijl of banketopstelling, …

EFFICIËNTE SERVICES
WIFI is aanwezig in alle vergaderzalen. Tickets met inlogcode zijn gratis
te verkrijgen aan de receptie. Zo verzekeren we u van een beveiligde
internetconnectie.
Balpen en notitiepapier voor de deelnemers worden voorzien binnen de
vergaderarrangementen. Graag uw seintje indien u de voorkeur geeft aan
eigen PR- en/of seminariemateriaal.
In de vergaderzalen wordt mineraal en bruisend water voorzien aan
€ 7,00 per fles (Incl. 21% BTW).
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STANDAARDUITRUSTING VERGADERRUIMTES
Steeds inbegrepen in de zaalhuur zijn:
•
•
•
•

Flipchart
Projectiescherm
Beamer (met ook mogelijkheid tot het aansluiten van een audiosignaal)
Spreekgestoelte (geplaatst op aanvraag)

Het technisch materiaal wordt per meeting voorzien. Wanneer u een combinatie van 2 zalen
huurt als één entiteit, wordt standaard 1 materiaalpakket voorzien.

EXTRA MATERIAAL
Wenst u extra materiaal? Wij zorgen ervoor!
•
•
•

Extra flipchart | € 25,00
Extra whiteboard | € 25,00
Smart board | € 50,00

Extra technische ondersteuning nodig? Dat kan
in samenwerking met onze externe partners.
Zij helpen u graag verder met onder meer:
extra geluidsinstallatie, draadloze microfoons,
videoregie met meerdere projectoren, LCDschermen, belichting,…
We hanteren hiervoor de huidige prijzen van de
betreffende verhuurfirma.

Biznis meets pleasure!
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SEMINARIEPAKKETTEN
OP MAAT
Seminaries organiseren wij in het Biznis Hotel
steeds volledig naar uw wensen. Events op maat
vormen ons uithangbord. Heeft u een bijzonder
concept voor ogen? Kom naar ons toe en samen
zorgen we voor een piekfijne realisatie. De formules in deze brochure hebben alvast hun succes
bewezen en kunnen daarbij een leidraad zijn.
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DAGPAKKET - BROODJESLUNCH

Rustig en efficiënt
vergaderen, met ’s middags
een heerlijke broodjeslunch.
Prijs per persoon: € 36,00/dag

Welkomstkoffie in buffetvorm
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Mini-koffiekoekjes

Koffie-break
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Vers gebakken cake

Broodjeslunch
•
•
•

Verse dagsoep
Assortiment broodjes, belegd met kazen, fijne vleeswaren en salade
Koffie en assortiment thee (in buffetvorm)

Hierbij voorzien wij waters.
Andere dranken rekenen wij aan de huidige tarieven (zie drankenkaart).

Mignardise-break
•
•
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Softdrinks
Mini gebakjes
Fruitmand

Biznis meets pleasure!
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DAGPAKKET - BROUWERSHOF

Constructief vergaderen en
’s middags bijpraten tijdens
een verzorgde warme lunch,
snel en efficiënt.
Prijs per persoon: € 40,00 /dag

Welkomstkoffie in buffetvorm
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Mini-koffiekoekjes

Koffie-break
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Vers gebakken cake

Lunch
•
•
•
•

Verse dagsoep
Hoofdgerecht | dagschotel
Nagerecht | suggestie van de chef
Koffie en assortiment thee (in buffetvorm)

Hierbij voorzien wij water.
Andere dranken rekenen wij aan de huidige tarieven (zie drankenkaart).

Mignardise-break
•
•
•
•
•
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Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Softdrinks
Mini gebakjes
Fruitmand

Biznis meets pleasure!

BIZNIS DAGPAKKET
Wenst u net dat tikkeltje meer?
Dan is het Biznis dagpakket
wat u zoekt!
Prijs per persoon: € 48,00/dag

Welkomstkoffie in buffetvorm
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Mini-koffiekoekjes

Koffie-break
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Vers gebakken cake

Biznis Lunch
•
•
•

Smaakvol voorgerecht
Eigentijds hoofdgerecht, bereid volgens het seizoen en het marktaanbod
Dessertsuggestie van de chef

Hierbij serveren we u graag water.
Andere dranken rekenen wij aan de huidige tarieven (zie drankenkaart). U kan ook opteren voor
een drankenforfait met aangepaste wijnen tijdens de lunch: € 13,00 p.p.

Mignardise-break
•
•
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Softdrinks
Mini gebakjes
Fruitmand

Biznis meets pleasure!
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ZELF
UW PAKKET OP MAAT
SAMENSTELLEN?
BREAKFASTMEETING | € 18,00 p.p.
Geniet van een rijkelijk ontbijtbuffet, met een vriendelijk onthaal en een stijlvolle bediening.
De ideale voorbereiding op een geslaagde meeting!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assortiment broodjes en botercroissants
Een waaier aan fijne vleeswaren en kaas
Hard of zacht gekookte eitjes
Roerei
Confituur, honing, chocopasta
Cornflakes en muesli, verse melk
Yoghurt
Verse fruitsalade
Koffie, assortiment thee en klasse waters
Fruitsap

WELKOMSTKOFFIE | € 6,00 p.p.
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Mini-koffiekoekjes

KOFFIE-BREAK | € 5,00 p.p.
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Vers gebakken cake

MIGNARDISE-BREAK | € 6,00 p.p.
•
•
•
•
•

Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Softdrinks
Mini gebakjes
Fruitmand (supplement van € 2,00 p.p.)

VITAMINEBREAK | € 8,00 P.P.
•
•
•
•

Sinaasappelsap
Assortiment smoothies
Assortiment fruit
Koffie en assortiment thee

SANDWICHBREAK | € 13,00 P.P.
•
•
•
•
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Koffie en assortiment thee
Sinaasappelsap
Softdrinks
3 belegde mini-sandwiches per persoon

Biznis meets pleasure!

BROODJESLUNCH | € 17,00 p.p.
•
•
•

Verse dagsoep
Assortiment broodjes belegd met kazen, fijne vleeswaren en salade
Koffie en assortiment thee met versnapering

Hierbij voorzien wij waters.
Andere dranken rekenen wij aan de huidige tarieven (zie drankenkaart).
BROUWERSHOF LUNCH | € 25,00 p.p.
•
•
•
•

Verse dagsoep
Hoofdgerecht - dagschotel restaurant Brouwershof
Nagerechtsuggestie van de chef
Koffie en assortiment thee met versnapering

Hierbij voorzien wij waters.
Andere dranken rekenen wij aan de huidige tarieven (zie drankenkaart).
BIZNIS MENU (LUNCH OF DINER) | € 39,00 p.p.
•
•
•

Smaakvol voorgerecht
Eigentijds hoofdgerecht, bereid volgens het seizoen en het marktaanbod
Dessertsuggestie van de chef

Indien u graag een forfait aangepaste wijnen wenst te nemen, kunnen wij dit voorzien aan € 13,00 p.p.
U kan steeds het actuele Biznis menu terugvinden op onze website: www.biznishotel.be.

Biznis meets pleasure!
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MEERDAAGSE
SEMINARIES
MET OVERNACHTING
biznis haalt het beste uit uw team!
U organiseert een meerdaags seminarie? Ook dan is Biznis
Hotel Lokeren de ideale locatie.
Uit reacties van onze klanten en hun deelnemers blijkt eens
te meer dat meerdaagse activiteiten buiten de bedrijfsmuren creativiteit aanscherpen en communicatie en collegialiteit bevorderen.
Uiteraard kan ook tijd gemaakt worden voor actie in de
omgeving: Biznis Hotel Lokeren beschikt over een directe
toegang tot natuurreservaat het Molsbroek. Een wandeling in
dit prachtig stukje natuur zorgt zeker voor ontspanning tijdens
uw seminarie. Wandelkaarten zijn beschikbaar aan onze balie.
Indien gewenst voorzien wij een begeleide wandeling met een
ervaren gids.
Deze ‘Biznis meets pleasure’- combinatie zal door elke
deelnemer positief onthaald worden en het beste in iedereen naar boven halen!

where you feel at home!
Het hotel beschikt over 33 ruime designkamers, 1 studio
en 1 suite, voorzien van alle comfort en met een eigentijds
interieur. Ons complex heeft een rustgevende inrichting en
trendy ambiance. Where you feel at home!
Meer informatie omtrent de kamer- en hotelfaciliteiten kan u
terugvinden op onze website: www.biznishotel.be.
Wij maken u graag een aangepast voorstel voor uw
meerdaagse activiteiten, waarbij kwaliteit, rust en comfort de
rode draad zijn doorheen uw verblijf.

Biznis meets pleasure!
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DRINKS
EN
RECEPTIES
Wanneer u uw seminarie wenst af
te sluiten met een drink of receptie,
kunnen wij u diverse formules voorstellen.
Wij verwijzen graag naar onze feestbundel ‘Uw feest op maat zonder
zorgen’ of onze website waar u de
ruime waaier aan mogelijkheden kan
ontdekken.
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SEMINARIES &
EVENEMENTEN
BIJ U OP HET BEDRIJF?
UNIEK MET ZIEL
We luisteren! Telkens opnieuw creëren we met
enthousiasme een unieke en afgewerkte belevenis die resulteert in een levenslange UNIEKE
herinnering

ZONDER ZORGEN
De FeestARCHITECT is ARCHITECT van uw feest,
ontzorgt u totaal en legt de fundamenten van uw
feest. We werken af tot op de kleinste persoonlijke, maar belangrijke details.
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
1. Speciale dieetwensen

Indien er deelnemers van uw seminarie speciale dieetwensen hebben zoals vegetarische maaltijden e.d., voorziet onze chef
graag een passend alternatief.

2. Rookverbod

In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod.

3. Dranken

Prijzen voor extra koffie, softdrinks, wijnen, enz. op aanvraag. Wij schenken nooit sterke dranken tijdens een event tenzij op
uitdrukkelijke vraag van de organisatie zelf. Deze worden eveneens apart in rekening gebracht.

4. Extra kosten bediening

Tijdens recepties waar geen forfait geldt, zullen de bedienende kelners gerekend worden aan € 35,00/kelner/uur (Excl. 21%
BTW).

5. Prijzen

De prijzen in deze brochure vervangen voorgaande prijslijsten en zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht deze aan te passen aan de actuele marktprijzen indien dit nodig zou blijken.

6. Opties

Bij aanvraag van een offerte plaatsen wij uw activiteit vrijblijvend in optie. De geldigheidsduur van deze optie is afhankelijk van de
datum van aanvraag en de datum van het evenement.

7. Bevestiging

Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel, vragen wij een gehandtekende offerte en een voorschot t.b.v. 30% van de totale offerte. De betaling van dit voorschot geldt als definitieve bevestiging. Een bevestigde reservatie kan slechts op regelmatige wijze
beëindigd worden zoals voorzien onder punt 11.

8. Aantal personen

Bij de offerte wordt een schatting van het aantal personen gevraagd. Een maand voor het evenement bent u gehouden een
update van dit cijfer door te geven. Dit is voor ons het voorlopige aantal. Bij seminaries of andere bedrijfsevenementen op korte
termijn gepland, beschouwen wij het aantal van de offerte als voorlopig aantal. Het definitieve aantal personen wordt ten laatste
3 dagen op voorhand schriftelijk doorgegeven. Dit laatst opgegeven aantal zal in rekening gebracht worden.

9. Wijzigingen in aantallen

Indien het verschil tussen voorlopig aantal en definitief aantal een daling van meer dan 25% bedraagt kunnen wij ons genoodzaakt zien hiervoor een schadevergoeding of meerprijs aan te rekenen.

10. Schade

Alle schade aangericht door gasten aan goederen toebehorend aan het Brouwershof |Biznis Hotel, wordt volgens opgave van het
management door de klant aanvaard zonder discussie. Betreffende het parkeren van voertuigen op de parking van het hotel of in
de garageboxen, wordt overeengekomen dat het hotel ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij schade aan
en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig be-vinden, eventueel lichamelijke letsels aan
klanten of derden dewelke zouden zijn teweeg gebracht op deze plaatsen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw materialen en producten tijdens een evenement.
U kan de zaal op aanvraag laten afsluiten door één van onze medewerkers.

11. Annulaties

Annulaties kunnen enkel schriftelijk en kunnen door elk van beide partijen gebeuren. Annuleren zonder kosten kan tot minimum
14 dagen vóór het event/seminarie. Voor annulaties die ons later bereiken, is de zaalhuur verschuldigd. Indien de overeenkomst
door de opdrachtgever wordt opgezegd, of indien hij deze geheel of ge-deeltelijk annuleert, heeft de bvba Jodesi recht op een
compensatie, berekend als volgt:
•
•
•
•

Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, meer dan 14 dagen voor de datum van het evenement: kosteloos.
Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, 14 dagen of minder, maar meer dan vijf dagen voor de datum van het
evenement: 50% van de geschatte totaalprijs.
Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, vijf dagen of minder, maar voor de dag zelf van het evenement: 90% van de
geschatte totaalprijs.
Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, op de dag zelf van het evenement: 100% van de geschatte totaalprijs.

Voormelde compensatie kan hoger zijn, indien de bvba Jodesi een grotere schade kan aantonen. De compensatie bedraagt steeds
minstens 30% van de geschatte totaalprijs.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de bvba Jodesi op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12. Betaling facturen

Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen.

Biznis meets pleasure!
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ALTIJD BEREIKBAAR!

CENTRUM LOKEREN

Zelebaan 100 | B-9160 Lokeren
T: +32 (0)9 326 85 00
F: +32 (0)9 326 85 01
www.biznishotel.be | www.brouwershof.be
info@biznishotel.be | info@brouwershof.be
AFRIT 12 LOKEREN

MC DONALDS

ANTWEPREN

We helpen u op weg!

Vanuit Gent / Antwerpen – E17 | Afrit 12,
Lokeren
AFRIT 12 LOKEREN

ZELEBAAN

GENT

ANTWEPREN

E17

GENT

Voor uw seminaries, mail naar:
sales@biznishotel.be

Aan het eind van de afrit rechts aanhouden
tot na de verkeerslichten. De weg volgen en na
200m vindt u het Brouwershof | Biznis Hotel
aan uw rechterzijde.

DENDERMONDE

E17

MERCEDES
GARAGE

BIZNIS
MEETS
PLEASURE!

