Hottentot – Vrije tijd

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 persoonlijk ontvangst van de
zaakvoerders zelf.
Parkeergelegenheid op hetzelfde adres?
Inrichting?
▪
▪
▪

Tafels en stoelen
Presenteren?
Frisse lucht

▪
▪
▪

Geluid / muziek
Partytafels
Verlichting

Ja!
Daar werd aan gedacht!

Voor 60 personen (uitbreiding mogelijk)
Is mogelijk, vraag ernaar!
Rechtstreeks aangevoerd uit het natuurgebied
Cassenbroek
Sonos zorgt voor de sfeer
10 stuks met (zwarte) hoes
Zowel functionele als sfeerverlichting is aanwezig
(dimbaar)

Dranken en spijzen?
Goed om weten! We werken niet exclusief samen met een welbepaalde catering of drankenleverancier.
Wij kunnen u echter wel volgende catering firma’s aanraden: Foodies & Friends (website), Repas Catering
(website) en Cook Fusion (website).
Zorgt u zelf of een andere firma voor drank of spijzen, laat het ons weten. Servies, glazen en bestekken
zijn voldoende aanwezig voor 60 personen.
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Locatie, interieur & comfort
U bepaalt zelf de ideale opstelling voor jouw event. Is de zaal te klein? Geen probleem, zowel binnen als
buiten kan u terecht!
De Schuur
De Hottentot Schuur, 160 m², heeft een authentieke uitstraling en werd voorzien van alle hedendaags
comfort. Naast de inrichting 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.
De Keuken
De keuken,10 m², is voorzien van 4 inductiekookplaten, een koelkast, een oven en een microgolfoven.
Het Karrekot
Her Karrekot, 50 m², is de overdekte buitenruimte die voorzien is van infraroodverwarming. Deze ruimte
kan gebruikt worden als buitenkeuken of gezellige zithoek.
Tuin en weides
Het gebruik van de tuin is inbegrepen in de prijs. Heeft u nood aan meer buitenruimte? Geen probleem.
Ongeveer 2 Ha aan weiland omringt de Hottentot. U kan extra weiland huren mits het betalen van een
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 in een aantal Zweedse spelen (Kubb & Mölkky) die vrij ter
beschikking staan. Kijk ook eens op onze pagina Hottentot Extra’s om meer ideeën op te doen.
Op zoek naar een fotograaf?
Studio Hottentot kent de Hottentot en de omgeving als geen ander. Met een evenementreportage
vereeuwigen we jouw evenement.
Reglementen?
De Hottentot ligt ons nauw aan het hart maar ook jouw veiligheid en die van de bezoekers. Verzeker je
daarom van het Hottentot Reglement en de Hottentot Algemene Voorwaarden.
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