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UNIEK MET ZIEL!  

Restaurant – Feestzaal Brouwershof is sinds jaren een begrip in de regio voor ‘smaakvolle’ en unieke 
belevenissen. 

Sinds de overname in mei 2012 door De Feestarchitect - Christ Schepens uit Lochristi stelt het Brouwershof 
team alles in het werk om u totaal te ontzorgen. Wij garanderen een vlekkeloze organisatie gecombineerd 
met een (H)eerlijke keuken in een ‘smaakvol’ en hedendaags interieur.

MAATWERK! 

Samen MET u creëren we uw feest op maat, volgens uw persoonlijkheid! U hoeft enkel nog te genieten van 
uw UNIEK belevenisfeest. Brouwershof is de betrouwbare partner om het u en uw gasten perfect naar de 
zin te maken. 

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. 
• Prachtige locatie voor (huwelijks)recepties en openluchtfeesten
• Sfeervolle zalen, moduleerbaar en geschikt voor elke gelegenheid zoals gezellige 

familiefeesten, communiefeesten, stijlvolle diners, respectvolle rouwmaaltijden en uitbundige 
personeels- en huwelijksfeesten. 

• (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 samenzijn een onvergetelijke belevenis te 
maken! We bedienen u met een glimlach en besparen geen moeite om uw feest UNIEK te maken. 

In deze brochure vindt u, ter illustratie, een aantal uitgewerkte formules, voorstelmenu’s en richtprijzen. 

Maar bovenal geloven we in de kracht van persoonlijk contact en een goed gesprek. Wij luisteren naar u en 
creëren samen met u een belevenis die aansluit op uw persoonlijkheid!

Ons dynamisch team van medewerkers staat voor u klaar. Uw feest op maat zonder zorgen!

Graag tot binnenkort, 

Chantal Olieux          Christ Schepens 
Sales verantwoordelijke        Zaakvoerder 

WELKOM!
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EXTRA LARGE?

De grote zaal, met zicht op het Molsbroek, kan opgesplitst worden in aparte 
delen door middel van fraaie geluidsisolerende wanden. Ideaal voor kleinere 
gezelschappen en feesten. 

SMALL?

Voor een klein, gezellig familiefeest is zaal Picasso beslist een aanrader. Deze zaal is vlakbij de kinderhoek 
en staat in verbinding met onze bar. Het bijhorend privéterras met fontein is bij mooi weer absoluut 
onmisbaar voor uw receptie. 

BIZNIS HOTEL

Voor wie na het feesten niet meer met de wagen huiswaarts wil, biedt ons viersterren Biznis Hotel de 
perfecte oplossing. Het hotel beschikt over 33 ruime, tijdloze en hedendaagse kamers, 1 studio en 1 
suite, voorzien van alle comfort en met een eigentijds interieur. U geniet er van een strakke, rustgevende 
inrichting en trendy ambiance! “Where you feel at home” 

Informeer gerust naar de mogelijkheden om met uw genodigden te blijven overnachten na afloop van 
uw feest. Na een deugddoende nachtrust geniet u ’s ochtends van een rijkelijk ontbijtbuffet. Geniet van 
onze voordelige weekendtarieven, reeds vanaf € 55,00 p.p. in een dubbele kamer. 

De huwelijkssuite is een stukje hemel op aarde, met een luxueuze, romantische inrichting en ruime 
badkamer met jacuzzi. Wij bezorgen u een ontbijt op de kamer op het door u gewenste tijdstip. Indien 
mogelijk proberen wij een late check-out te regelen. 

Ontdek alle Biznishotel faciliteiten via www.biznishotel.be. 

ONZE 
FEESTZALEN

UW BED VLAKBIJ IN DE LATE UREN?

Het Restaurant – Feestzaal Brouwershof is ‘smaakvol’, hedendaags en gezellig ingericht. U kan bij ons 
terecht voor feesten tot 120 personen in banketopstelling (zittend diner). 
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EEN VOORSMAAKJE!

Onze APERITIEFRECEPTIE is ideaal om de smaakpapillen van uw genodigden 
wakker te schudden.

Deze recepties lenen zich het best voor het ontvangen van uw genodigden voor 
een lunch of diner. Indien u dit wenst, kunnen deze recepties altijd uitgebreid 
worden. 

Formule: Bij deze receptie schenken wij twee glazen per persoon, aangevuld 
met twee receptiehapjes. 

Uw keuze uit: 

• Witte/rode wijn en sinaasappelsap   | prijs per persoon: € 10,50 
• Cava Monasteriolo Brut en sinaasappelsap | prijs per persoon: € 12,50 
• Cava Valhondo en sinaasappelsap   | prijs per persoon: € 15,00 
• Champagne Guy de Forez en sinaasappelsap  | prijs per persoon: € 22,00 
• Kinderchampagne en sinaasappelsap   | Prijs per persoon: €   7,50

BROUWERSHOF 
RECEPTIEFORMULES

DRANKEN VOLGENS VERBRUIK 

• Huiswijnen (rood/wit/rosé)   | Prijs per fles:  € 25,00
• Suggestiewijnen (wit)   | Prijs per fles:  € 30,00
• Suggestiewijnen (rood/rosé)  | Prijs per fles:  € 35,00
• Cava Monasteriolo Brut   | Prijs per fles:  € 28,00  
• Cava Valhondo    | Prijs per fles:  € 30,00 
• Fruitsap     | Prijs per fles:  €  9,00 
• Vers geperst fruitsap   | Prijs per liter: € 18,00 
• Hapje     | Prijs per stuk: €  2,00 
• Andere dranken    | zie drankenkaart

Uw feest op maat zonder zorgen!



BROUWERSHOF 
RECEPTIEFORMULES

KLASSIEK EN STIJLVOL!

De KLASSIEKE RECEPTIE formules 
hebben een langere tijdsduur en 
zijn uiterst geschikt voor een 
receptie waarop geen diner volgt. 
Uiteraard zijn ook hier 
uitbreidingen mogelijk, zowel 
naar tijdsduur als aantal hapjes.

Formule: één uur, anderhalf OF twee uur durende receptie 

Gedurende één uur | anderhalf uur | twee uur worden dranken geschonken en krijgen uw 
genodigden  vier hapjes | zes hapjes | acht hapjes (koud/warm) aangeboden. Dranken buiten 
onderstaand aanbod (softdrinks, pilsbier) zijn op een eenvoudig verzoek te verkrijgen.

 Uw keuze uit: 
 

• Witte/ rode wijn en sinaasappelsap   | prijs per persoon: € 15,00 | € 19,00 | € 23,00 
• Cava Monasteriolo Brut en sinaasappelsap  | prijs per persoon: € 17,00 | € 22,00 | € 26,00 
• Cava Valhondo en sinaasappelsap   | prijs per persoon: € 22,00 | € 26,00 | € 30,00 
• Champagne Guy de Forez en sinaasappelsap  | prijs per persoon: € 31,00 | € 35,00 | € 40,00 
• Kinderchampagne en sinaasappelsap  | prijs per persoon: €   9,00 | € 11,00 | € 13,00 

DRANKEN VOLGENS VERBRUIK 

• Huiswijnen (rood/wit/rosé)   | Prijs per fles:  € 25,00  
• Suggestiewijnen (wit)   | Prijs per fles:  € 30,00
• Suggestiewijnen (rood/rosé)  | Prijs per fles:  € 35,00
• Cava Monasteriolo Brut   | Prijs per fles:  € 28,00 
• Cava Valhondo    | Prijs per fles:  € 30,00 
• Fruitsap     | Prijs per fles:  €   9,00 
• Vers geperst fruitsap   | Prijs per liter: € 18,00 
• Hapje     | Prijs per stuk: €   2,00
• Andere dranken    | zie drankenkaart

    1u    |    1,5u   |     2u

AVONDVULLEND BORRELEN EN NETWERKEN!

In onze AVONDVULLENDE RECEPTIE formules worden de receptiehapjes 
gevolgd door enkele kleine gerechtjes die individueel worden aanboden. 

Uw receptie op maat? Vraag ernaar! 
sales@biznishotel.be

Uw feest op maat zonder zorgen!6



Een menu geserveerd aan tafel blijft dé formule bij uitstek 
om bijzondere gelegenheden te vieren en gezellig te 
genieten. 
Hierna vindt u een aantal voorstellen en richtprijzen. 

U BULKT VAN DE CULINAIRE IDEEËN VOOR UW FEEST? 

Contacteer ons, wij luisteren en samen met onze Chef 
werken wij een menuvoorstel uit. Volledig op maat van 
uw persoonlijkheid en binnen uw budget!

BROUWERSHOF 
MENU’S

Uw feest op maat zonder zorgen!



MENU STIJL & SFEER | € 45,00 P.P.

BASISMENU

Gegrilde zalm | compote van kerstomaat en basilicum | choronsaus | kruidensalade

***
Preiroomsoep

***
Rollade parelhoen| seizoensgroentjes | amandelkroketten | archiducsaus

***
Dessert (zie dessertsuggesties)

***
Koffie of thee | koekjes | chocolade | zoet

KEUZE GERECHTEN

VOORGERECHTEN
         
• Lauwwarme salade van geroosterde zeebaars | venkel | sinaas 
• Lokerse geitenkaas | salsa van abrikoos en rozijn | Parma | cress 
• Porchetta | tonijncrème | king crab | kappertjes | ruccola  
• Snoekbaars | ijsbergsla | zeekraal | pompelmoes | notenvinaigrette   

HOOFDGERECHTEN

• Eendenborst | appel | chutney van vijgen | aardappelwafel | lavendelhoning  
• Kabeljauwhaasje | puree van bieslook | jonge spinazie | mousseline 
• Franse duif | gekarameliseerde raapjes | tuinboon | hazelnoot | aardappelkoekje 
• Roodbaarsfilet | ratatouille | pesto | Parmezaan | linguine  

Al onze gerechten worden geserveerd met seizoensgroenten.
Aanpassingen aan deze menu’s zijn mogelijk in functie van de restaurantkaart.   
Tevens onze Biznis en Brouwershofmenu kunnen verkregen worden. Deze worden maandelijks aangepast met verse 
seizoensproducten. Neem hiervoor zeker een kijkje op de website of contacteer onze salesverantwoordelijke.

BROUWERSHOF 
MENU’S

Supplement p.p.

€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 7,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00

Uw feest op maat zonder zorgen!8



MENU SMAAKSYMFONIE | € 48,00 P.P.

BASISMENU

Carpaccio van ossenhaas | notensalade | Parmezaan | oude balsamico

***
Bloemkoolsoep | bieslook | pancetta

***
Kalfsentrecote | seizoensgroenten | krielaardappelen | bordelaise

***
Dessert (zie dessertsuggesties)

***
Koffie of thee | koekjes | chocolade | zoet

KEUZE GERECHTEN

VOORGERECHTEN
         
• Lauwwarme salade | geroosterde zeebaars | venkel | sinaas 
• Lokerse geitenkaas | salsa van abrikoos en rozijn | Parma | cress 
• Porchetta | tonijncrème | king crab | kappertjes | ruccola  
• Snoekbaar | ijsbergsla | zeekraal | pompelmoes | notenvinaigrette   

HOOFDGERECHTEN

• Eendenborst | appel | chutney van vijgen | aardappelwafel | lavendelhoning  
• Kabeljauwhaasje | puree van bieslook | jonge spinazie | mousseline 
• Franse duif | gekarameliseerde raapjes | tuinboon | hazelnoot | aardappelkoekje 
• Roodbaarsfilet | groente ratatouille | pesto | Parmezaan | linguine  

Al onze gerechten worden geserveerd met seizoensgroenten.
Aanpassingen aan deze menu’s zijn mogelijk in functie van de restaurantkaart.   
Tevens onze Biznis en Brouwershofmenu kunnen verkregen worden. Deze worden maandelijks aangepast met verse 
seizoensproducten. Neem hiervoor zeker een kijkje op de website of contacteer onze salesverantwoordelijke.

BROUWERSHOF 
MENU’S

Supplement p.p.

€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 7,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
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DESSERTSUGGESTIES

• Dessertsuggestie van de maand - zie onze maandmenu
• Trifle van rode vruchten | mascarpone |witte chocolade
• Chocoladetaart | ganache | passievrucht
• Huisbereide ijstaart
• Biscuittaart
• Coupe aardbeien (seizoen)
• Dame Blanche
• Dessertenbord

Meerprijs: € 6,00 p.p.; mogelijk voor gezelschappen vanaf 30 personen
• Dessertenbuffet

Meerprijs: € 12,00 p.p.; mogelijk voor gezelschappen vanaf 50 personen

BROUWERSHOF 
MENU’S

Uw feest op maat zonder zorgen!10
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WALKING DINNER | BUFFET

Gaat uw voorkeur uit naar een meer informele aanpak? Dan kan een walking dinner de ideale keuze zijn. 
Ontmoeten en netwerken gaan hand in hand met het genieten van een verzorgd buffet. 

Brouwershof biedt verschillende mogelijkheden die variëren wat betreft tijdsduur en prijs. Een walking 
dinner werken wij dan ook steeds uit in onderling overleg. 

Mogelijk vanaf 30 personen. U ontvangt steeds een offerte op maat. 

WALKING DINNER | RONDGANG

Onze ‘walk 2 you’-formule’ komt best tot haar recht wanneer u uw genodigden maximaal kansen wil 
bieden om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

Bij aanvang worden een zestal verfijnde hapjes aangeboden (koud en warm) als aperitiefbegeleider. 
Vervolgens presenteert onze Chef 5 tot 6 kleine gerechten (vis en vlees) die mooi gedresseerd op bordjes 
worden geserveerd, telkens met passend couvert. Daarna volgt een hoofdgerechtje (vis of vlees), afsluiten 
doen we met een dessert. 

Op deze manier creëren we een culinaire wandeling die vergelijkbaar is met een volwaardig menu. Wij 
werken graag een detailvoorstel voor u uit. Deze formule is mogelijk vanaf 30 personen. 

LEKKER
GEZELLIG  
EN INFORMEEL!

‘

BROUWERSHOF
WALKINGFORMULES

Uw feest op maat zonder zorgen!12



U heeft iets te vieren?

U wil uw genodigden feestelijk ontvangen 
met een hapje en drankje en af te wijken 
van de klassieke concepten!

Hieronder vindt u enkele 
gelegenheidsformules die door ons werden 
gecreëerd. Voor verdere informatie 
hierover kan u ons steeds contacteren, 
sales@biznishotel.be.

WALKING CONCEPTEN
VOOR VROLIJKE GELEGENHEDEN

FORMULE CELEBRATION | € 35,00 P.P. 

Drankenforfait met huiswijnen, pilsbieren, frisdranken en een selectie sterke bieren. 

Gedurende de 3 uren bieden wij uw genodigden: 

• Assortiment van 9 warme en koude hapjes 
• Assortiment van 2 desserthapjes 
• Koffie of assortiment thee met versnapering 

Dit concept is ook mogelijk met cava Monasteriolo. Meerprijs: € 3,00 p.p. 

FORMULE BABYBORREL | € 35,00 P.P. 

Drankenforfait met huiswijnen, pilsbieren, frisdranken en een selectie sterke bieren.

Gedurende de 3 uren bieden wij uw genodigden: 

• Assortiment van 4 warme en koude hapjes 
• Assortiment van 4 mini-sandwiches met divers beleg 
• Assortiment van 3 desserthapjes 
• Koffie of assortiment thee met versnapering 

Dit concept is ook mogelijk met cava Monasteriolo. Meerprijs: € 3,00 p.p. 

Uw feest op maat zonder zorgen! 13Uw feest op maat zonder zorgen!



RESPECTVOLLE
ROUWMAALTIJDEN

Afscheid nemen in intimiteit

Onze stijlvolle zalen fungeren ook perfect als sereen en intiem 
kader voor het inrichten van een rouwmaaltijd. Ons personeel 
staat garant voor een discrete bediening zodat u in besloten 
familiekring rustig kan eten. 

Alle begrafenisondernemers en uitvaartcentra in de regio 
beschikken over onze info en kennen de mogelijkheden. Zij 
kunnen de praktische uitwerking volledig voor u regelen. 

BROODMAALTIJD | € 25,00 P.P. 

Maaltijd 
keuze uit 2 formules: 

• Ruim broodjesassortiment met diverse soorten beleg en bijhorende 
garnituur. De broodjes worden gepresenteerd op schotels. 

• Ruim assortiment broodjes in buffet. 
Het beleg (fijne charcuterie / kaas / salades) wordt op afzonderlijke 
schotels gepresenteerd, samen met de bijhorende garnituren. 

Beide formules worden uitgebreid met mini-koffiekoeken en gebak. 

Dranken 
Gedurende de maaltijd schenken we koffie en thee. 
Andere dranken worden geserveerd aan huidige tarieven. 

Ontvangst met aperitief kan naar wens toegevoegd worden. 
Dit aan huidige tarieven.

Uw feest op maat zonder zorgen!14



WARME ROUWMAALTIJD | € 30,00 P.P. 

Een verzorgde warme lunch wordt geserveerd aan tafel. 

Maaltijd 
• Verse soep met bijhorende garnituur 
• Warme maaltijd
• Dessert 
• Koffie of thee 

Dranken
Hierbij serveren we onze uitstekende huiswijnen, frisdranken en waters (inclusief tot aan de koffie). 
Nadien kan u dranken verkrijgen aan de huidige tarieven. 

Ontvangst met aperitief kan naar wens toegevoegd worden. 
Dit aan huidige tarieven.
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LEVENDIGE 
COMMUNIE- EN 
LENTEFEESTEN

De lente hangt in de lucht!

Geen kopzorgen voor u! Voor de 
communieperiode heeft onze Chef een 
lentefrisse menu samengesteld. 

We werken uitsluitend met seizoensproducten 
en sluiten indien gewenst af met een 
huisbereid ijslam als dessert.

Viert uw zoon of dochter zijn/haar lentefeest? 
Wij kunnen een aangepast dessert aanbieden. 
Kiest u voor een ijstaart of heeft u liever een 
biscuit? 

Vraag naar de vele mogelijkheden! 
sales@biznishotel.be



COMMUNIEMENU | € 45,00 P.P.

Zalmtartaar  |courgette | citroen  | pistache | milde chili | yoghurt dressing

***
Aspergeroomsoep

***
Varkenshaasje ‘persillade’ | seizoensgroenten | aardappelkroketten | sausje van Cesar

***
Huisbereid ijslam | fruitgarnituur | frambozensaus

***
Koffie of thee | koekjes | chocolade | zoet

Al onze gerechten worden geserveerd met seizoensgroenten.
Aanpassingen aan deze menu’s zijn mogelijk in functie van de restaurantkaart.   
Tevens onze Biznis en Brouwershofmenu kunnen verkregen worden. Deze worden maandelijks aangepast met verse 
seizoensproducten. Neem hiervoor zeker een kijkje op de website of contacteer onze salesverantwoordelijke.
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BROUWERSHOF 
DRANKENCONCEPTEN

Wij zorgen ook voor smaak in uw glas!

DRANKENFORFAIT

Opteert u voor een drankenforfait? Dan schenken wij witte en rode wijnen 
tot aan de koffie, water wordt voorzien op tafel. 
Genodigden die pilsbier en/of frisdrank wensen, kunnen dit eveneens verkrijgen 
binnen deze forfait. Deze forfait wordt u altijd per voltallig gezelschap aangeboden.

• Formule met huiswijnen   € 16,00 p.p.
• Formule met suggestiewijnen  € 20,00 p.p.

De geserveerde wijnen worden geselecteerd op basis van smaak en kwaliteit, deze 
wijnen zijn toegankelijk voor iedereen. 

DRANKEN VOLGENS VERBRUIK 

Wenst u geen forfaitformule, dan kan u opteren om de dranken per fles te betalen 
volgens uw verbruik.

• Huiswijnen (rood/wit/rosé)   | Prijs per fles:  € 25,00  
• Suggestiewijnen (wit)   | Prijs per fles:  € 30,00
• Suggestiewijnen (rood/rosé)  | Prijs per fles:  € 35,00
• Waters (literfles)     | Prijs per fles:  €   7,00
• Andere dranken    | zie drankenkaart

Uw feest op maat zonder zorgen!18
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Ook uw ‘kleinste’ schatten worden 
bij ons in de watten gelegd! 

Bij activiteiten en feesten in het 
Brouwershof zorgen wij ervoor dat 
ook onze kleinste gasten het 
volledig naar hun zin hebben. 

Uw kids (3-12jaar) kunnen mee  genieten van het gekozen menu, waarbij de porties worden aangepast. 

PRIJS 

• 2/3de van de menuprijs voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar 

Indien u de kinderen graag verwent met een speciaal kidsmenu, zijn er eveneens tal van mogelijkheden. 

KIDSMENU | € 22,00 p.p. 
Met frisdranken tijdens de maaltijd: € 29,00 p.p. 

VROLIJKMAKENDE VOORGERECHTEN

• Tomatensoep met balletjes
• Kaaskroket met slaatje
• Garnaalkroket met slaatje (Meerprijs: € 1,50 pp)

HARTIGE HOOFDGERECHTEN

• Borst van hoevekip | appelmoes | verse frietjes 
• Vlaamse hamburger | appelmoes | verse frietjes 
• Mini-fishsticks | aardappelpuree | tartaar 
• Balletjes in tomatensaus | puree
• Stoofvlees | verse frietjes

Alle gerechten zijn verkrijgbaar met puree | frietjes | kroketten

ONMISBARE DESSERTKLASSIEKER

• Kinderijsje 

Voor het praktische verloop vragen wij u éénzelfde gerecht per gang te kiezen voor het voltallige gezelschap.

U heeft zelf ideeën of suggesties specifiek voor de smaakpapillen van uw kids?
Aarzel niet om dit aan ons voor te leggen en we bekijken graag wat mogelijk is. 
sales@biznishotel.be

KIDSMENU

Uw feest op maat zonder zorgen!20



Zin om uw dancing shoes aan te trekken?

Aansluitend op het gekozen feestconcept kan u in het 
Brouwershof een dansfeest organiseren. Dit is mogelijk 
vanaf 50 personen indien meteen bij de reservatie van 
uw feest aan ons meegedeeld. 

DRANK – FORFAITPRIJZEN 

Ook tijdens uw dansfeest kan u opteren voor een 
drankenforfait. Het forfait start na de koffie en heeft een 
tijdsduur van 4 uur. Deze forfait wordt u altijd per voltallig 
gezelschap aangeboden.

Dansfeest met huiswijnen (witte/rode huiswijn, pilsbier, 
een selectie sterke bieren, frisdranken): € 22,00 p.p. 

Het bepalen van de tijdsduur van een forfait hangt af 
van het start- en vooropgestelde einduur van het gehele 
feest. Bij de bespreking van uw feest maken we hiervoor 
de nodige afspraken. 

Wanneer u na het vervallen van het forfait nog extra 
dranken wenst te verbruiken, worden deze verrekend 
volgens de huidige tarieven (zie drankenkaart). 

Indien hiervoor één of meerdere kelners voor een 
constante bediening blijven zorgen, worden deze 
verrekend aan € 35,00/kelner/uur (Excl. 21% BTW). 

DRANKEN VOLGENS VERBRUIK 

Wenst u geen forfaitformule, dan kan u opteren om de 
dranken af te rekenen volgens verbruik aan de huidige 
tarieven (zie drankenkaart). Hierbij rekenen wij een 
personeelskost van € 35,00/kelner/uur (Excl. 21% BTW) 
aan. 

SWINGENDE 
DANSFEESTEN
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ALGEMENE INFO EN VOORWAARDEN
1. Menu’s en formules 
Tenzij anders vermeld staat zijn de formules in onze feestenbundel berekend op gezelschappen vanaf 30 personen en enkel 
verkrijgbaar op reservatie. Kleinere groepen mogelijk op aanvraag, mits meerprijs: 
• +15% voor gezelschappen van 15 tot 30 personen. 
• +20% voor gezelschappen kleiner dan 15 personen. 
Wij vragen één gerecht per gang te kiezen voor het volledige gezelschap. Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
bijpassende seizoensgarnituur. U kan desgewenst een aangepaste bereiding vragen. Van de soep en het (vlees)hoofdgerecht 
wordt standaard een repasse voorzien, behalve bij het weekend- en kreeftenmenu. 

2. Speciale dieetwensen 
Voor vegetariërs, veganisten of andere dieetwensen, kunnen wij een passend alternatief serveren. Gelieve dit evenwel op 
voorhand te melden. 

3. Proefmenu 
U kan steeds het gekozen menu voorproeven. Gelieve tijdig de datum, het uur en het aantal personen door te geven. Dit 
proefmenu wordt de dag zelf afgerekend. 

4. Tafels en decoratie 
Wij werken zo veel als mogelijk met ronde tafels en zorgen ervoor dat deze eigentijds worden ingedekt. Daarbij worden onder 
meer sierlijke kaarsen voorzien en maken wij enkele menukaarten per tafel. Indien u bloemstukjes wenst kan u deze bij ons 
bestellen. Onze huisbloemist kan originele creaties leveren, alsook stijlvolle tafeldecoraties. Vraag hierover gerust de nodige 
info. Indien u wenst, kan u ook zelf instaan voor de bloemen op de tafels. 

5. Tafelschikking en capaciteit 
Aan onze ronde tafels kunnen 8 tot l0 personen comfortabel zitten. Naargelang de opstelling van de zaal en de te verdelen 
ruimte kunnen wij ook gebruik maken van ovale tafels van 8 tot maximum 20 personen. Voor een zittend diner bedraagt de 
maximum capaciteit ongeveer 120 personen, dansvloer inbegrepen. 

6. Muziek 
In onze zalen speelt sfeervolle achtergrondmuziek. Indien u uw feest wenst op te 
luisteren met een DJ kunnen wij u desgewenst enkele contactadressen bezorgen. 
Wij komen echter niet tussen bij het vastleggen en de verdere bespreking. 

7. Zaalforfait 
Voor gezelschappen vanaf 30 personen wordt geen bijkomende zaalhuur aangerekend. Bij kleinere groepen hanteren wij een 
zaalforfait. Dit forfait wordt bij de behandeling van uw aanvraag duidelijk gecommuniceerd. 

8. Rookverbod 
In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod. 

9. Extra dranken 
Het verbruik van de door u ingehuurde DJ en/of orkest wordt supplementair in rekening gebracht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld 
voor dranken die worden geschonken buiten het tijdstip van de receptie(s). Wij schenken geen sterke dranken tijdens 
een feest, tenzij op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze worden eveneens apart aangerekend. 

10. Extra kosten bediening 
Wanneer u na het vervallen van een (dranken)forfait wenst verder te gaan met uw feest, zullen de bedienende kelners in 
rekening worden gebracht. Ook tijdens recepties waar geen forfait wordt gekozen, zullen de bedienende kelners worden 
aangerekend aan de geldende tarieven (tenzij anders vermeld). 

11. Prijs en Betaling 
11.1 De prijs is deze zoals op de offerte vermeld, tenzij de bvba zich genoodzaakt ziet om deze aan te passen aan de evolutie 
van zijn vaste/en of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, etc.). De 
eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dat geval geldt de nieuwe prijs 
zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. 
11.2 Na het evenement ontvangt de opdrachtgever een slotfactuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder 
gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. 
Disconto en bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Deze factuur dient te worden betaald binnen de acht dagen. 
11.3 In geval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst. Eventuele 
bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 
11.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 
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De bvba JoDeSi is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. 
De opdrachtgever is in voorkomend geval aan de bvba JoDeSi aanvullend verschuldigd : (1) een vergoeding voor alle reeds gemaakte 
kosten, (2) een rente van 10% per jaar tot op het ogenblik van de volledige betaling, (3) een dadelijk 
opeisbare som van 25% over het nog verschuldigd bedrag, dit met een minimum 
van € 250,00 en (4) alle kosten die de bvba JoDeSi heeft moeten maken teneinde een volledige betaling te bekomen. 

12. 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. 

13. Bevestiging 
Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel, vragen wij een gehandtekende offerte en een voorschot t.b.v. 50% van de totale offerte. 
De gehandtekende offerte geldt als definitieve bevestiging. Een bevestigde reservatie kan slechts op regelmatige wijze beëindigd 
worden zoals voorzien onder punt 17. 

14. Aantal personen 
Bij de offerte wordt een inschatting 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 feesten gepland op korte termijn, 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. 

15. Wijzigingen in aantallen 
Indien het verschil tussen voorlopig aantal en definitief aantal een daling van meer dan 40% bedraagt, kunnen wij ons genoodzaakt 
zien hiervoor een schadevergoeding of meerprijs aan te rekenen. 

16. 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 bevinden, 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. Wanneer u de zaal wil afsluiten, kan u steeds aan één van onze medewerkers 
vragen de 
deuren op slot te doen. 

17. Annulaties 
Annulaties kunnen enkel schriftelijk en kunnen door elk van beide partijen gebeuren. Indien de overeenkomst door de 
opdrachtgever wordt opgezegd, of indien hij deze geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft de bvba Jodesi recht op een compensatie, 
berekend als volgt: 

• Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, meer dan dertig dagen voor de datum van het evenement: 25% van de over- 
eengekomen prijs; 

• Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, binnen de vijf tot dertig dagen voorafgaand aan het evenement: 50% van de 
overeengekomen prijs; 

• Indien de beëindiging aan bvba Jodesi gekend is, één tot vijf dagen voorafgaand aan het evenement: 90% van de 
overeengekomen prijs; 

• Indien de beëindiging aan bvba Jodesi slechts gekend is de dag van het evenement zelf: 100% van de overeengekomen prijs. 
Voormelde compensatie kan hoger zijn, indien de bvba Jodesi een grotere schade kan aantonen. De compensatie bedraagt 
steeds minstens € 250,00. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de bvba Jodesi op de 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

18. Geschillen en toepasselijke wetgeving 
De Belgische en Vlaamse wetgeving is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de 
maatschappelijke zetel van de bvba JoDeSi bevoegd. 
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ALTIJD BEREIKBAAR!

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 

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

We helpen u op weg! 
Vanuit Gent / Antwerpen – E17 | Afrit 12, 
Lokeren

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.
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