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Welkom op Hooibeekhoeve!
De locatie van Hooibeekhoeve is grondig vernieuwd en uitgebreid. Dit geeft nieuwe
mogelijkheden voor zaalverhuur.
Op vlak van onderzoek, zetten we onverminderd voort op een verduurzaming van de
melkveehouderij. We focussen op heel wat uiteenlopende thema's, van het telen van
voedergewassen op zandgrond tot het ondersteunen van het management met sensoren
en data, zonder evenwel het geheel uit het oog te verliezen. Samen met andere
(inter)nationale onderzoekspartners en de landbouwketen gaan we de uitdaging aan om
landbouw opnieuw te integreren in het ecosysteem.
We leggen tenslotte ook linken met het eindproduct, een gezonde en maatschappelijk
aanvaarde melk.
De sterke link tussen voeding en landbouw trekken we graag door naar onze vernieuwde
zaalverhuur en catering.
Het nieuwe concept is zo opgevat dat elke bezoeker ervaart dat hij terecht komt in een
unieke streek, waarin de melkveehouderij een prominente plaats inneemt. We willen de
bezoeker laten proeven van het Kempens landschap, platteland en landbouw. En met
catering erbij, nemen we dit proeven letterlijk.
We hebben 5 ruimtes ter beschikking voorzien van internet (WIFI) en beamer. Eén
ruimte voor 8 personen (de Krib) beschikt over een magnetische wand en studioroller.

ZAALVERHUUR

Tarieven 2019 – Hooibeekhoeve
Per
dag/avond
(na 18.00h)
De Hoef
De Vaart
De Vaart + De
Hoef
De Krib
De Dreef
De Wei

Per halve
dag (4 u)

Capaciteit

Extra

8.30 – 12.30
13.00 – 17.00

100 euro
100 euro
180 euro

55 euro
55 euro
100 euro

50 p
50 p
100 p

Beamer inbegrepen
Beamer inbegrepen
Beamer inbegrepen

55 euro
55 euro
55 euro

30 euro
30 euro
30 euro

8p
16 p
16 p

Scherm: 5 euro
Scherm: 5 euro
Scherm: 5 euro
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CATERING
Broodjeslunch
Er kan een broodjesmaaltijd voorzien worden. Het gewenste aantal personen dient twee
dagen voor de activiteit door gegeven te worden. We werken met een lokale cateringpartner die sterk inzet op streekgebonden en lokale hoeve- en streekproducten.
Gemengde broodjeslunch: 5,5 EUR pp
Andere wensen (v.b. soep, hapjes, tapas, zuivelproducten…) kunnen apart besproken
worden. Offerte op maat wordt dan voorgesteld.
Dranken

Tarieven
“Water van den tap”
Koffie
Frisdranken (coca-cola,
coca-cola zero,
appelsiensap, appelsap,
bruiswater) en thee

Gratis
15 EUR per pot (12 tassen)
1,50 EUR per consumptie

Alcoholische dranken: enkel op vraag
ALCOHOLISCHE DRANKEN
ZEUNT
2.5 EUR

AANVRAAGVOORWAARDEN
De accommodaties kunnen telefonisch, schriftelijk of persoonlijk besproken worden aan
de balie van de APB Hooibeekhoeve van 09.00 uur tot 16.00 uur tijdens de werkdagen.
Reservaties zijn ook mogelijk per mail op volgend emailadres:
bezoekdeboerderij@provincieantwerpen.be
Online reservaties behoren eveneens tot de mogelijkheid: www.provincieantwerpen.be
Bij reservaties worden volgende gegevens doorgegeven :
- Gewenste accommodatie
- Begin- en eindduur van de activiteit
- Schatting van het aantal personen
- Gewenst audiovisueel materiaal
- Drank gewenst : aantal personen
- Broodjeslunch gewenst : aantal personen
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Naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke van de organisatie en/of
vereniging
- Andere wensen
Na goedkeuring van de reservatie ontvangt u een bevestiging.
-

1. ANNULATIES
Annulaties moeten ten laatste 1 week voor de activiteit worden doorgegeven, zoniet
wordt het volledige bedrag gefactureerd.

2. ROKEN
Het is ten strengste verboden te roken in de gebouwen van de Hooibeekhoeve

3. WAT IN GEVAL VAN SCHADE?
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan meubilair, beplanting, gebouwen,
technische installaties enz. toegebracht tijdens de duur van de activiteit.
De kostprijs voor reparaties en/of vervanging van het beschadigde materiaal zal aan de
huurder worden gefactureerd.

4. BEVEILIGING VAN HET GEBOUW
Het gebouw is door middel van detectoren en camera’s beveiligd tegen diefstal.

