Hottentot - Business

Praktisch!
U maakt binnenkort kennis met de Hottentot? Prima, noteer dan alvast ons adres:

Cassenbroek 1 – 2820 Bonheiden

Inschatten van de reistijden?
Van ……. naar Hottentot
Centrum Antwerpen
Centrum Brussel
Centrum Mechelen
Centrum Leuven

Afstand
32 km
35 km
8,8 km
22,5 km

Reistijden
35 min
40 min
17 min
32 min

Goed om weten!
U maakt exclusief gebruik van de Hottentot en u kan rekenen op een persoonlijke service van de
zaakvoerders zelfs.
Parkeergelegenheid op hetzelfde adres?
Vergaderbenodigdheden?
▪
▪
▪
▪
▪

Tafels en stoelen
Tafellinnen
Flip-Over / whiteboard
Presenteren
Frisse lucht

▪
▪
▪

Geluid / muziek
WiFi
Pen & papier

Ja!
Aanwezig!

Voor 60 personen (uitbreiding mogelijk)
Aanwezig
Samsung Flip staat voor u klaar!
Doen we draadloos naar een mobiele 75 inch led TV.
Rechtstreeks aangevoerd uit het natuurgebied
Cassenbroek
Sonos zorgt voor de sfeer
Laten we graag over aan Cisco
Op aanvraag

Dranken
Inbegrepen zijn volgende dranken: plat water, bruiswater, ruim biologische thee en koffieassortiment,
met bijhorende versnaperingen.
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Spijzen en andere dranken
Catering onder de vorm van een ontbijt, lunch of diner - en overige dranken - worden afhankelijk van de
gelegenheid en wensen, persoonlijk afgestemd. Wij werken hiervoor samen met verschillende partners.

Locatie, interieur en inrichting
U bepaalt zelf de ideale opstelling van de tafels en stoelen in jouw event. Zijn er break-out sessies
voorzien? Geen probleem, zowel binnen als buiten kan u terecht om in kleinere groepen verder te werken
of te brainstormen.
De Schuur
De Hottentot schuur, 160 m², heeft een authentieke uitstraling en werd voorzien van alle hedendaags
comfort. Naast de vergaderbenodigheden zoals hierboven opgesomd, is de zaal voorzien van
vloerverwarming die de voeten droog (maar vooral warm) houdt, een gezellige keuken, toiletten voor alle
genders en zelfs een authentieke bar.
Het Karrekot
Het Karrekot, 50 m², is de overdekte buitenruimte en is voorzien van infraroordverwarming.
Weides en tuinen
Gebruik van de tuin is inbegrepen.
Ongeveer 2 ha aan weiland omringen de Hottentot. Deze weides kunnen ook gehuurd worden, mits een
beperkte surplus.
Tenten
Indien u graag een tent wil plaatsen, gebeurt dit steeds in overleg. Over eigen tenten beschikken we niet,
daarvoor maken we gebruik van leveranciers. Op verzoek brengen we u met hen in contact.

Nood aan ontspanning?
Dan helpen we jou graag op weg. We voorzien een aantal Zweedse spelen (Kubb & Mölkky) die vrij ter
beschikking staan. Kijk ook eens op onze pagina Hottentot Extra’s om meer mogelijkheden te ontdekken.
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