Orshof

Een oase van
groen en rust waar
werken en genieten
samengaan ...

Neerglabbeek 2016

Geachte,

Orshof is het levenswerk van mijn ouders dat ik samen met mijn vrouw An voortzet. Ik stel het
dan ook graag aan u voor als een ideale locatie om te werken en te genieten.
Kempische gastvrijheid
Orshof is een geliefd oord voor vergaderingen, residentiële seminaries, productvoorstellingen,
personeelsfeesten, actieve familiedagen, incentives...
In ons gastenboek lezen we dat bezoekers ons appreciëren omwille van onze flexibiliteit,
persoonlijke ontvangst en kwaliteit van onze keuken.
Comfortabel en functioneel
Onze zes vergaderzalen zijn uitgerust met LCD-projector en scherm, flipchart, whiteboard met
stiften, pen & papier en draadloos internet.
Onze 30 gastenkamers zijn sober en smaakvol. Elke kamer kreeg een eigen stijl. De grotere
kamers hebben naast douche, ook toilet en tv.
Het nuttige en het aangename
Uw koffie, lunch of diner serveren wij in onze landelijke eetplaats, in de orangerie of buiten op
het terras. Ook personeelsfeesten en inzetten van verlof met bv. een menu of barbecue is
mogelijk. In onze tuinen en wintertuinen is het aangenaam verpozen en op warme dagen wagen
sommigen zich aan een duik in de zwemvijver.
Lichaam en geest
Wie actie wilt kan zijn energie kwijt op het survivalparcours. Dat bestaat uit een twintigtal
hindernissen met elk hun eigen kenmerken. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking,
evenwicht, durf, behendigheid en zelfvertrouwen.
Kiest u voor de moerastocht dan leert u de heilzame werking van het aardse slijk kennen.

Orshof
Heymansweg 2
B-3670 Neerglabbeek
Meeuwen-Gruitrode

T +32 89 810 800
F +32 89 810 899
info@orshof.be

www.orshof.be
Ondernemersnummer:
0457.406.072

Orshof

Een oase van
groen en rust waar
werken en genieten
samengaan ...

En reken maar dat u, tot aan uw kin in de modder, zult dromen van uw luie zetel. Alleen met
durf, doorzettingsvermogen en samenwerking bereikt u de overkant van het moeras.
Of ga op communicatietocht. Hier is heldere en duidelijke communicatie en een goede strategie
van essentieel belang om het einddoel te bereiken. Op een speelse manier zoeken we naar
verbetering.
Het domein Orshof is vijftien hectaren groot. Plaats genoeg dus voor equicoaching, volksspelen,
boogschieten, quads, paintball, mission impossible, vuurloop, luchtballons,
helikoptervluchten...
Rond het Orshof
Het kan ook een stuk rustiger: verken de prachtige streek al wandelend of fietsend door bossen
en weiden. Talrijke wandel- en fietsroutes liggen op u te wachten. Voor de fietsen of tandems
zorgen wij. Of we reserveren paard en koets voor u.
Met veel plezier organiseren wij nog andere, externe activiteiten voor u. Zoals karting, laser
shooting, indoorski, tennis, bowling, bezoek aan het brouwerijmuseum in Bocholt of Hasselt
met onder meer het jenevermuseum, de Japanse tuin, ....
U ziet: de mogelijkheden zijn onbegrensd. Ik hoop dat ik u nieuwsgierig gemaakt heb en kijk er
al naar uit u binnenkort op Orshof te ontmoeten. In onze brasserie, ons restaurant, ons hotel of
ons seminariecentrum.
Bel of mail gerust voor bijkomende informatie. U kunt mij of mijn medewerkers bereiken op
089/810.800. U vindt Orshof ook op het internet: www.orshof.be.
Tot spoedig !
Frank Van Orshoven
Zaakvoerder
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Eendaags seminarie, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma met broodjeslunch
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken.
09.15 Start seminarie met koffiepauze
13.00 Broodjeslunch: soep, assortiment van belegde broodjes, water en koffie/thee
14.15 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.

Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 49,50 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.

Programma met Solterbuffet
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken
09.15 Start seminarie met koffiepauze
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.15 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.

Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 57 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Tweedaags seminarie, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Dag 1
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken.
09.15 Start seminarie met koffiepauze
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
13.45 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale, Palm,
Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.

Dag 2
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg, kwark
met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
13.45 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 249,50 euro per persoon, exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Tweedaags seminarie met vooravond, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Vooravond
17.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en frisdranken.
17.15 Start seminarie
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 1
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 2
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 374,50 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Driedaags seminarie, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Dag 1
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken.
09.15 Start seminarie met koffiepauze
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
13.45 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale, Palm,
Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 2
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg, kwark
met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
13.45 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale, Palm,
Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 3
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg, kwark
met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.15 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 399,50 euro per persoon, exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Driedaags seminarie met vooravond, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Vooravond
17.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en frisdranken.
17.15 Start seminarie
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 1 +2
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 3
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 524,50 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Vierdaags seminarie, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Dag 1
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken.
09.15 Start seminarie met koffiepauze
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 2 + 3
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 4
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 544,50 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Vierdaags seminarie met vooravond, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Vooravond
17.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en frisdranken.
17.15 Start seminarie
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 1 + 2 + 3
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 4
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 669,50 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Vijfdaags seminarie, vanaf 10 personen
Tijdens uw seminarie beschikt u over een vergaderzaal met beamer en scherm, WIFI, whiteboard,
flipchart, stiften en voor iedere deelnemer pen en papier. De zaal staat in conferentieopstelling of wordt
aangepast aan uw wensen.
Waters staan in de zaal. De 2 koffiepauzes kan u nemen in de bar of we brengen koffie en thee naar de
vergaderzaal.
U kan ook van de tuin gebruik maken. De bosrijke omgeving is wondermooi om te wandelen of te fietsen.
Ruime parking.

Programma
Dag 1
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken.
09.15 Start seminarie met koffiepauze
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 2 + 3 + 4
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
19.30 Diner: aperitief met hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie.
Inclusief dranken: cava ‘Mistiguett’, huiswijn, alle frisdranken, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
Palm, Tourtel, koffie en thee. (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
In de latere uurtjes kunt u terecht in onze bar voor een slaapmutsje.
U overnacht in één van onze landelijke gastenkamers.
Dag 5
08.00 Ontbijtbuffet: vruchtensap, koffie en thee, warme croissants, broodassortiment met beleg,
kwark met vruchten, spek en eieren.
09.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
12.30 Solterbuffet: soep, uitgebreid buffet met sla en verse groenten, huisgemaakte salades, gerookte
zalm, assortiment vleeswaren en kazen, broodkorf, waters, koffie en thee.
14.00 Vervolg seminarie met koffiepauze.
17.00 Afsluiting: drankje aan de bar: frisdrank, bier, koffie of thee, witte of rode wijn.
Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 689,50 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Voorbeeldprogramma 1 activiteitendag, vanaf 15 personen
Gedurende uw pauze kunt u aangenaam verpozen in onze tuinen en wintertuinen. De bosrijke omgeving
is wondermooi om te wandelen of te fietsen.

Programma
14.00
14.15
16.30
17.00

Welkom op Orshof met koffie, thee en frisdranken.
Start activiteiten: touwenparcours
Koffiepauze
Vervolg activiteiten: moerastocht

19.30 's Avonds geniet u van een barbecue: aperitief met hapje, scampi's, vis papillotte, kipsaté,
kleinhoofd (gesneden op het buffet), gemarineerd spek, chipolata, lams, spareribs, saladebuffet:
pastasalade, rijstsalade, aardappelsalade, rauwkost: wortelen, kool, tomaten, komkommer, ..., sla
mix, diverse sauzen: mayonaise, tartaar, cocktail, huisdressing, warme provençaalse saus en/of
champignonsaus, lookboter, frieten, aardappel in de schil, broodbuffet,
dessert: sabayon met vanille ijs
Dranken: cava, fruitsap, alle frisdranken, witte en rode huiswijn, pils, Limburgse Witte, Ops Ale,
tourtel, koffie/thee (bijzondere wensen bespreken we graag vooraf met u).
Dit programma, inclusief activiteiten, bieden wij u aan tegen de prijs van
102,50 euro per persoon, exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.

Voorbeeldprogramma 2 activiteitendag, vanaf 15 personen
09.00 Welkom op Orshof met koffie, thee en mini-koffiekoeken.
09.15 Start activiteiten met communicatietocht
12.30 Solterbuffet: soep van het huis, boerenbrood en verse salades van tomaten, komkommer, witlof, ....,
vleesassortiment met gerookte en gekookte ham, kalkoen, boerenpaté, ..., kaasassortiment met
Belgische, Hollandse, Franse en Italiaanse kazen, water, koffie of thee.
13.45
15.45
16.00
18.00

Vervolg activiteiten: touwenparcours
Koffiepauze
Vervolg activiteiten: moerastocht
Ter afsluiting bieden wij u graag een drankje aan in de bar: frisdrank, bier, koffie of thee,
witte of rode wijn.

Dit programma bieden wij u aan tegen de prijs van 115 euro per persoon.
Extra kosten voor barbecue met huiswijn: 54 euro per persoon.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerte.
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Mogelijke ontspanningsactiviteiten
Mogelijke ontspanningsactiviteiten

op Orshof
touwenparcours
moerastocht
fietsen
tandemtocht

300 euro/team van max. 15 pers. + 20 euro/extra pers.
250 euro/team van max. 15 pers. + 10 euro/extra pers.
8,25 euro per fiets (op fietsroutenetwerk of in het bos)
8,25 euro per persoon (op fietsroutenetwerk of in het bos)

communicatietocht
dropping
technologietocht
fotozoektocht
schattenjacht
QR-code tocht
geheimschrifttocht
sporentocht
kruispuntentocht
kaartentocht
kettingtocht
initiatie kaartlezen
geocaching

400 euro / team van max. 10 personen en 25 euro per extra
375 euro / team van max. 10 personen en 25 euro per extra
600 euro / team van max. 10 personen + eigen smartphone
250 euro / team van max. 10 personen en 15 euro per extra
550 euro / team van max. 10 personen en 25 euro per extra
375 euro / team van max. 10 personen en 25 euro per extra
450 euro / team van max. 10 personen en 25 euro per extra
325 euro / team van max. 10 personen en 20 euro per extra
325 euro / team van max. 10 personen en 20 euro per extra
325 euro / team van max. 10 personen en 20 euro per extra
400 euro / team van max. 10 personen en 25 euro per extra
750 euro / groep van max. 12 personen
op aanvraag

Wijnproeven

prijs op aanvraag

Koffie proeverij 2 à 3 uur
Workshop rond koffie en aanverwanten - 4 à 6 uur
Workshof ‘Miss of mister coffee’ of ‘The best coffee team‘ - 2,5 uur
Té dansant - 3 uur
The coffee club - 3 uur
Cocktail party
Zen thee proeven

persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon

350 euro per groep*
450 euro per groep*
400 euro per groep*
55 euro per persoon*
60 euro per persoon*
55 euro per persoon*
45 euro per persoon*

Chocoladeworkshop (2 à 2,5u) 225 euro / groep van max. 15 personen en 15 euro per extra persoon*
Tai Chi: module 1: awaking
Tai Chi: module 2: balancing

350 euro per groep (1u)*
400 euro per groep (1,5 u)*

stoelmassage
+ 25 euro per persoon (vanaf 6 personen)*
tocht met huifkar
100 euro per groep en 5 euro per deelnemer (maximaal 20 personen)*
natuurwandeling met natuurgids
70 euro per groep (maximaal 20 personen)*
wandeling met klimaatgids
50 euro per groep*
vuurloop
mission impossible
quadrijden
moorddiner
maffia-avond

+/- 1200 euro per groep (maximaal 20 personen)*
+/- 1450 euro per groep (maximaal 30 personen)*
vanaf 120 euro per persoon*
1650 euro per groep (maximaal 40 personen)*
1550 euro per groep (maximaal 30 personen)*

the mysterious treasure chest + 660 euro per team van 8 à 10 personen + 580 euro/extra team*
the mobiel
+ 680 euro per team van 8 à 10 personen, + 1240 euro voor 2 teams*
the teamchallenger
+ 665 euro per team van 8 à 10 personen, + 585 euro per extra team*
percussie (djembé)
830 euro per groep (in de week)*
930 euro per groep (in het weekend)*
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vlucht met luchtballon prijs op aanvraag
helicoptervlucht
prijs op aanvraag
bezoek
bezoek
bezoek
bezoek
bezoek
bezoek

aan
aan
aan
aan
aan
aan

stadhuis in bree
op aanvraag
Kasteel van Gruitrode op aanvraag
Archeologisch park ‘De Rieten’ met gids 60 euro per groep (max. 25p), 1,5u*
brouwerijmuseum in Bocholt 5 euro per persoon, + 20 euro voor gids (max. 20 pers)*
brouwerij van Opitter op aanvraag
blauwe bessenkwekerij op aanvraag

Buiten Orshof
karting + lasershooting (in Meeuwen-Gruitrode) +/- 25 euro per persoon*
indoor skiën (in Peer)
op aanvraag
paintball (in Houthalen, Neeroeteren of Bokrijk) +/- 30 euro per persoon*
bowling (in Kinrooi of Opglabbeek)
+/- 2,5 euro per spel*
workshop ‘kreatief boetseren’ (maken van eigen schaal of beeld) - 2 uur
natuurlijke kleuren: 330 € per groep van max. 15 pers. of 22 € p.p.*
geglazuurd: 480 € per groep van max. 15 pers. of 32 € p.p. *
materialen, begeleiding en bakken inbegrepen
workshop ‘pottendraaien en theelichtje’ - 2 uur
natuurlijke kleuren: 450 euro per groep van max. 15 pers. of 30 € p.p.*
geglazuurd: 600 € per groep van max. 15 pers. of 40 € € p.p.*
materialen, begeleiding en bakken inbegrepen
We werken graag een aangepast programma voor u uit.
Alle prijzen zijn exclusief BTW
*Prijzen van activiteiten via externe aanbieders, zijn onder voorbehoud.
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Algemene voorwaarden
Onze offertes zijn 3 maanden geldig.
Persoonlijke kosten zoals telefoon, fax, fotokopieën en drank in de bar zijn niet inbegrepen in deze prijs.
Bij het berekenen van de prijzen is rekening gehouden met een betaling binnen de 30 dagen
na factuurdatum.
Reservaties
De reservaties gebeuren steeds schriftelijk door het "Voor akkoord" ondertekenen en terugsturen van deze
offerte, of in de vorm van een bestelbon.
De definitieve reservatie geldt na betaling van een voorschot ten bedrage van 50% van de geraamde
kosten.
Betaling
1. Al onze facturen zijn behoudens anders luidend beding, netto betaalbaar binnen de 30 dagen na de
factuurdatum.
2. Niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de hierna
volgende gevolgen met zich meebrengen: het aanrekenen van een intrest a rato van 1% per maand; de
gehoudenheid van de debiteur tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de
openstaande factuur, met een minimum van 65,00 euro, onverminderd de in rekening te brengen
verwijlintresten. In deze vergoeding zijn de eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.
3. Klachten in verband met de facturen, of de levering, en/of diensten waarop ze betrekking hebben,
dienen onmiddellijk telefonisch of per fax en vervolgens binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven
aan ons overgemaakt te worden.
4. Voor elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende
geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Tongeren bevoegd.
Annulaties
1. Tot 90 dagen voor de voorziene aankomstdatum, kan de volledige reservatie of een gedeelte ervan
worden geannuleerd zonder schadevergoeding.
2. Tot 30 dagen voor de voorziene aankomstdatum, is een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de
geannuleerde reservatie(s) verschuldigd.
3. Minder dan 30 dagen tot 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum, is een forfaitaire
schadevergoeding van 75 % van de prijs van de geannuleerde reservatie(s) verschuldigd.
4. Minder dan 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum, zal, in geval van annulatie, een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 100 % van de prijs van de geannuleerde
reservatie(s).
5. De bovenvermelde schadevergoedingen kunnen gedeeltelijk worden verminderd in geval het hotel er,
naar best vermogen, in slaagt de geannuleerde kamers te herverkopen voor diezelfde periode.
Niettemin is het hotel niet verantwoordelijk voor het aantal kamers of ruimte dat onverkocht blijft. De
niet verkochte kamers worden u aangerekend.
6. Bovendien zullen de bovenvermelde annulatievoorwaarden en alle andere voorwaarden van de
overeenkomst eveneens worden aangerekend aan de organisator wanneer de deelnemers zelf
aansprakelijk zijn voor de betaling van hun kamer, ontbijt en extra’s, en in geval van niet verschijnen
van de deelnemers.
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