CHARMEHOTEL KRUISHOF - VERGADERZAAL LUXUS
Ervaar de gastvrijheid van een B&B en het comfort van een hotel…
KRUISHOFSTRAAT, 1 - 8400 OOSTENDE
Tel: 059/709844
www.kruishof.be kruishof@telenet.be
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Projectiescherm
Beamer
Flipchart
Soundinstallatie
Microfoon
WIFI
Rechtsreeks
daglicht
Airco
verduisterende
gordijnen
Gratis parking
Extra pluspunt :
rustige omgeving
en weids zicht over
de Polders

COFFEEBREAK
Keuze tussen verschillende soorten koffiepauzes, deze kunnen uiteraard ook als welkomstkoffie
aangeboden worden. Alles wordt steeds vers bijgevuld tot dat U ruim voldoende heeft
LUNCH

Verschillende soorten broodjes, royaal aanbod van ambachtelijke hoevekazen, gerookte/gekookte
hesp, fijne vleeswaren, salades, boerenboter,.. koffie/thee inbegrepen

DINER – MIDDAG of AVOND

VOORGERECHT - HOOFDGERECHT – KOFFIE
HOOFDGERECHT - DESSERT –KOFFIE
VOORGERECHT -HOOFDGERECHT - DESSERT
Uiteraard kan een menu op maat kan samengesteld en uitgebreid worden met aperitief en hapjes.
Vanaf 16 personen - eenzelfde menu per groep
Dranken tijdens de maaltijd en vergadering worden apart gerekend

WOONKAMER, ONTSPANNINGSRUIMTE & BAR
De boog moet niet altijd gespannen staan!
Tijd voor een gezellige babbel, een spelletje snooker of voetbaltafel

RESIDENTIEEL VERBLIJF

prijzen 2017

Na een zalige nacht in één van de charmekamers kan je genieten van een rijkelijk ontbijtbuffet
met streekproducten. We zijn op zoek gegaan naar ambachtelijke hoevekazen, yoghurt, verse
eitjes, echte boerenboter..

KAMERTYPE
STANDAARDKAMER
COMFORTKAMER
STANDAARD 3P/4P
COMFORTKAMER
COMFORT 3P/4P

AANTAL PERS.

SINGLE
SINGLE
3 PERSONEN
3 PERSONEN
5 PERSONEN

65€
74€
123€
145€
175€

AANTAL PERS

DOUBLE/TWIN 83€
DOUBLE/TWIN 98€
4 PERSONEN 140€
4 PERSONEN 165€
6 PERSONEN 192€

Prijs/kamer/nacht vanaf 2 nachten, toeslag indien enkel 1 nacht: +15€/kamer (single:+7.50€)
Ontbijtbuffet inclusief. Citytax: 2.50€/kamer/nacht
Keuze tussen enkele bedden of dubbele bedden
90% van de kamers zijn op het gelijkvloers, zuidgericht en zicht op de weidse polders.

COMFORTKAMER

STANDAARDKAMER

ACTIVITEITEN
Ontdek in team de troeven van de zee! Kruishof/LuXus ligt op 800m van duinen en zee.
Wij geven u graag enkele ideetjes door. Reserveren kan rechtsreeks bij de aanbieder

 Fietsen te huur ter plaatse: -4uur, 1 of meerdere dagen
✓ Gocarts: fotozoektocht en littoralis. Naast de traditionele gocarts kan je ook één grote van
15 personen kiezen www.ginocarts.be/gocart-fietsverhuur
✓ Fotozoektocht: deze gocarttocht bestrijkt groot Oostende. Je zal dus een groot deel van de
“Stad aan Zee” te zien krijgen.
✓ Littoralis: deze geleide gocarttocht brengt je via thematische wandelingen, fietstochten en
lezingen langs 67 km Belgische kust. De rijke geschiedenis en cultuur van de verschillende
kustgemeenten staan hierin centraal. We vertellen verhalen over vissers en kapers, over
havensteden en polderdorpen. Op de dijk van Oostende: Je stapt met z’n allen op de
‘billenkar’ en rijdt van de ‘Drie Gapers’ tot het Zeeheldenplein. Onderweg stoppen we even
voor een drankje en echte, dagverse Oostendse garnalen. De Oostendse dijk herbergt een
schat aan verhalen: de ondergrondse gangen die de scheve levenswandel van Leopold II
verborgen, het leven in de sjieke villa’s uit de belle époque, de bouw van de nieuwe
Atlantikwall,…
 Evenementen en activiteiten: Toerisme Oostende: www.visit-oostende.be
✓ Golfinitiatie Wellingtonrenbaan: www.wellingtongolf.be/golflessen/business-club-en-clinics

Mocht U nog vragen of wensen hebben, aarzel niet ons te contacteren.
We zien ernaar uit U te mogen verwelkomen!

Bij reservatie gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:
De bestelling is pas definitief indien het voorschot gestort is
rek.nr. BE96103223510805 NICABEBB
Afrekening contant, bancontact, ofwel door overschrijving binnen 14 dagen
3 dagen voordien wordt het exact aantal deelnemers doorgegeven, dit aantal wordt gefactureerd.

Artikel 1 – EXTRA’S
Alle extra’s besteld door de klant besteld, die niet werden opgenomen in dit contract,
worden na afloop gefactureerd.

Artikel 2- ANNULATIE
Afgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of
gedeeltelijke) annulatie van deze overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd voor de gemaakte
kosten.
De annulatiekosten worden als volgt bepaald:
- tot 30 dagen voor aankomst : geen annulatiekosten
- van 30 tot 8 dagen voor aankomst: 25 % van het totale bedrag op dit contract
- binnen de 8 dagen voor aankomst: 50 % van het totale bedrag op dit contract
- binnen de 48 uur voor aankomst: 80 % van het totale bedrag op dit contract
- binnen de 24u voor aankomst of “No Show” (zelf gedeeltelijk): 100 % van het totale bedrag op dit contract

Artikel 3 – AANSPRAKELIJKHEID
Kruishof/LuXus staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de contractanten
en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in
hoofde van Kruishof/LuXus

Artikel 4 – NIET DOORGAAN VAN EEN ACTIVITEIT
Kruishof/LuXus wordt door de klant schriftelijk op de hoogte gebracht van de omstandigheden die
overmacht uitmaken en waardoor de bestelling niet kan doorgaan.

Artikel 5 – BEVOEGDE RECHTBANK
In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen kruishof/LuXus en de klant zijn,
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van Oostende-Brugge bevoegd

Artikel 6
Beide partijen verklaren zich akkoord met de bepalingen zoals voorzien in deze overeenkomst en zijn
bijlagen.

