
 

  Sfeervolle accommodatie in een rustig  

  gelegen domein 
 

  Volledig ingerichte zaal met bar & meubilair  

  Traiteur naar keuze.  

  Eigen drank kan meegebracht worden 
 

  60 zittende of 80 staande gasten 

 

 

 communie      verjaardag       babyborrel        

 familiefeest         barbecue           Jubileum      

 Workshop    vereniging    bedrijfsmeeting 

                                
                                 VOORWAARDEN 
 

De verhuur wordt definitief vastgelegd na betaling van 
het voorschot binnen de 14 dagen.   
Het voorborg dient evenals waarborg. 
Ten laatste de dag voordien wordt alles vereffend. 
Prijzen kunnen geïndexeerd worden (van nut indien  
1 jaar op voorhand reserveert) 
 
Bij beschadiging, vernieling of abnormale bevuiling zullen 
de herstellings-en/of reinigingskosten doorgerekend  
worden aan de huurder.  
 
Kinderen gaan zorgvuldig met het speelgerief om en res-
pecteren de rust van de logerende gasten, zeker na 21u. 
Honden zijn niet toegelaten. 

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor  
gebeurlijke ongevallen of schade op het terrein,  
veroorzaakt aan derden  
 

Om de rust van onze gasten te respecteren worden er 
geen luidruchtige avondfeesten gegeven 
 

    ENKEL OP AFSPRAAK TE BEZICHTIGEN       
0494/830225  kruishof@telenet.be 

Teambuilding of meeting in alle rust. 

Kleine of grote vergaderingen,  

van 10 tot 80 personen 

Faciliteiten: 

beamer, projectiescherm, wit bord, 

flipchart, soundsystem+microfoon, 

wifi, airco, rechtsreeks daglicht en 

als troef weids zicht over de Polders! 

Gratis parking 
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Subkop 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lob-

ortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse 

quatod tin cidunt sed diem. 

Subkop 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendre-

rit in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit au gue 

duis dolore te feugat nulla facilisi. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat. Aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit 

lobortis. 

Typ hier extra informatie over het 

evenement. Vertel bijvoorbeeld 

waarom dit evenement niet gemist 

mag worden. Of noem de belang-

rijkste activiteiten of bijeenkomsten 

en eventueel datums van andere 

evenementen. U kunt hier ook een 

foto toevoegen van de locatie of 

van iemand die in de organisatie 

zit. 

Gebruik subkoppen zodat de tekst 

overzichtelijker wordt en de lezer 

gemakkelijker kan zoeken naar 

interessante onderwerpen. 

Bijschrift bij afbeelding. 
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Primair bedrijfsadres 

Adresregel 2 

Adresregel 3 

Adresregel 4 

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: iemand@example.com 

Contactpersoon: (099) 999 99 99 
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