VOORWOORD

Geachte mevrouw, heer
Beste seminariegast

Auberge du Pêcheur is behalve hotel, brasserie en feestlocatie ook een businesscenter met
meetingrooms, voorzien van de meest eigentijdse infrastructuur.
In deze brochure geven wij u een overzicht van een aantal all-in seminariepakketten en ook
van de verschillende zalen met hun respectievelijke capaciteit.
Auberge du Pêcheur, aan de oevers van de Leie, biedt u de perfecte accommodatie voor uw
(residentiële) seminaries, vergaderingen en banketten.
Graag staan wij tot uw beschikking om vrijblijvend een prijsopgave te maken voor één van
uw geplande evenementen.

Met vriendelijke groeten
Brechtje Mestdach
Conference en Event Sales
E. sales@auberge-du-pecheur.be
T. 09/282.31.44.

Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem  t +32 9 282 31 44  f +32 9 282 90 58  info@auberge-du-pecheur.be  www.auberge-du-pecheur.be
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1. Algemene informatie seminaries
Aankondiging bord:
Om uw gasten zo goed mogelijk te verwelkomen, kondigen wij naast de naam van uw zaal
ook de naam van de firma aan. Bezorg ons gerust uw logo, zodat wij dit aan de ingang van
uw zaal kunnen plaatsen.
Algemene verkoopsvoorwaarden:
Op onze verbintenissen met derden zijn de verkoopsvoorwaarden van toepassing, zoals
vermeld in bijlage (zie pagina 14).
Facilities zalen:
In de zaalhuur zijn begrepen: flipchart met viltstiften, projectiescherm, beamer, whiteboard,
schrijfpapier, ballpoints en onderleggers.
Verder beschikt elke zaal over telefoon en GRATIS wifi.
B.T.W.:
Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W.
Shuttle:
Graag verlenen wij advies indien u uw gasten per bus of taxi wilt laten vervoeren.
Telefax:
U kunt hierover beschikken tegen de geldende hoteltarieven.
Fotokopieermachine:
Hierover kunt u beschikken aan € 0,40 per kopie of € 0,80 per kleurenkopie.
Partnerprogramma:
Voor de partners geven wij u graag tips voor excursies en/of andere
ontspanningsmogelijkheden.
Parking:
Onze ruime parking staat gratis ter beschikking en heeft een capaciteit van maximum 120
wagens. Mocht u op het evenement meer dan 90 wagens verwachten, dan is dit geen
probleem. Om circulatieproblemen en oververzadiging op het terrein te vermijden, kunnen
wij voor een betalende shuttleservice zorgen. Deze professionele shuttle service vervoert uw
gasten tijdens de hele duur van het evenement van en naar onze noodparking.
Deze parking is slechts 800 meter verderop gelegen langs de Kortrijkse Steenweg. Graag
maken wij u een voorstel.
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2. Ontbijtseminaries
2.1 Continentaal ontbijt
Wij voorzien op de tafels voor iedereen:
 Fruityoghurt, cereals (apart verpakt)
 Confituur, choco, honing, peperkoek
 Croissant en chocoladekoek (klein formaat)
 Witte – en bruinen broodjes (2 p.p.)
 Hollandse kaas, ham, smeerkaas, salami, Franse kaas
 Melk en fruitsappen naar believen
 Eieren en spek
Onze kelner serveert:
 Koffie of thee naar believen
Standaardvoorzieningen:
 Wij voorzien op de tafels pen, papier, water, fruitsap en muntjes
 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen
 Standaardpakket aan audiovisueel materiaal zoals flipchart, beamer, scherm en
Wi-Fi
 Extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op vergadertafels

€ 25,00 p.p.
€ 40,00/uur/kelner
Afhankelijk van zaalkeuze
€ 7,50/fles
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3. Full day seminariepakketten
3.1 Club pakket
Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtzoetjes.
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes.
Lunch:
De lunch wordt in één van onze salons geserveerd. Vergezeld van water of frisdranken (2
glazen p.p.).
Soepje
₰₰₰
Broodjesvariatie met divers beleg en saladbar
₰₰ ₰
Mokka/thee met zoetjes
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit.
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. Voor alle
details zie pagina 13.
Standaardvoorzieningen:
 wij voorzien op de tafels een bureaublad, pen, papier, water en muntjes
 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen
 Standaardpakket aan audiovisueel materiaal bestaat uit:
o Flipchart
o Beamer
o Whiteboard
o Scherm
o Wi-Fi
(extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden, zie pagina 14)

Prijs
Huur zaal

€ 57,00 p.p.
Afhankelijk van zaalkeuze
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3.2 Latem pakket
Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtzoetjes.
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes.
Lunch:
De lunch wordt in één van onze salons geserveerd. Vergezeld van water en frisdranken (2
glazen p.p.).
Hoofdgerecht
₰₰₰
Dessert
₰₰ ₰
Mokka/thee met zoetjes
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit.
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. Voor alle
details zie pagina 13.
Standaardvoorzieningen:
 Wij voorzien op de tafels een bureaublad, pen, papier, water en muntjes
 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen
 Standaardpakket aan audiovisueel materiaal bestaat uit:
o Flipchart
o Beamer
o Whiteboard
o Scherm
o Wi-Fi
(extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden, zie pagina 14)

Prijs
Huur zaal

€ 59,00 p.p.
Afhankelijk van zaalkeuze
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3.3 Deurle pakket
Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtzoetjes.
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes.
Lunch:
De lunch wordt in één van onze salons geserveerd. Vergezeld van water en frisdranken (2
glazen p.p.).
Voorgerecht
₰₰₰
Hoofdgerecht
₰₰ ₰
Mokka/thee met zoetjes

Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit.
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. Voor alle
details zie pagina 13.
Standaardvoorzieningen:
 Wij voorzien op de tafels een bureaublad, pen, papier, water en muntjes
 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen
 Standaardpakket aan audiovisueel materiaal bestaat uit:
o Flipchart
o Beamer
o Whiteboard
o Scherm
o Wi-Fi
(extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden, zie pagina 14)

Prijs
Huur zaal

€ 65,00 p.p.
Afhankelijk van zaalkeuze
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3.4 Pecheur pakket
Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtzoetjes.
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes.
Lunch:
De lunch wordt in één van onze salons geserveerd. Vergezeld van water en frisdranken (2
glazen p.p.).
Voorgerecht
₰₰₰
Hoofdgerecht
₰₰₰
Dessert
₰₰ ₰
Mokka/thee met zoetjes
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit.
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. Voor alle
details zie pagina 13.
Standaardvoorzieningen:
 Wij voorzien op de tafels een bureaublad, pen, papier, water en muntjes
 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen
 Standaardpakket aan audiovisueel materiaal bestaat uit:
o Flipchart
o Beamer
o Whiteboard
o Scherm
o Wi-Fi
(extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden, zie pagina 14)

Prijs
Huur zaal

€ 71,00 p.p.
Afhankelijk van zaalkeuze
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4. Residentiele seminariepakketten
Hieronder vindt u een overzicht van de kamerprijzen voor 2015.
Alle kamers zijn uitgerust met ligbad/douche, TV, telefoon, minibar en Wi-Fi. Deze prijzen zijn
inclusief ontbijt.

Standaard kamer (1 pers.)/(2 pers.)

€ 129,50 / € 159,50 per kamer

Luxe kamer (1 pers.)/(2 pers.)

€ 144,50 / € 174,50 per kamer

Junior suite (1 of 2 pers.)

€ 159,50 / € 189,50 per kamer

Suite (1 of 2 pers.)

€ 174,50 / € 204,50 per kamer

Wanneer u kiest voor een residentieel seminarie, bieden wij u speciale tarieven aan.
Op de volgende pagina’s vindt u een detail van een residentieel pakket.
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4.1 Leie (1 overnachting)
Seminarie dag 1
Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en mini-ontbijtzoetjes.
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes.
Lunch:
De clublunch wordt in één van onze salons geserveerd. Vergezeld van water en frisdranken (2
glazen p.p.).
Soepje
₰₰₰
Broodjesvariatie met divers luxe beleg en saladbar
₰₰₰
Mokka/thee met zoetjes
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit.
Diner:
Voor het diner voorzien wij een type driegangenmenu. Vergezeld van huiswijnen en water (2
glazen p.p.).
Aperitief champagne met hapjes
₰₰₰
Voorgerecht
₰₰₰
Hoofdgerecht
₰₰₰
Dessert
₰₰₰
Mokka met versnaperingen
Overnachting:
De kamers zijn gebaseerd op een standaard single.
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Seminarie dag 2
Ontbijt:
Het ontbijt wordt opgesteld in buffetvorm.
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en zoetjes.
Lunch:
De lunch wordt in één van onze salons geserveerd. Vergezeld van water en frisdranken (2
glazen p.p.).
Voorgerecht
₰₰₰
Hoofdgerecht
₰₰₰
Mokka/thee met zoetjes
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, zoetjes en vers fruit.
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. Voor alle
details zie pagina 13.
Standaardvoorzieningen:
 Wij voorzien op de tafels een bureaublad, pen, papier, water en muntjes
 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen
 Standaardpakket aan audiovisueel materiaal bestaat uit:
o Flipchart
o Beamer
o Whiteboard
o Scherm
o Wi-Fi
(extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden, zie pagina 14)
Upgrade:
Dit pakket kan u ook upgraden naar een viergangenmenu.

Prijs
Zaal huur

€ 307,00
Afhankelijke van zaalkeuze
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5. Verhuurprijzen en afmetingen zalen (incl. btw)
Room

Zwarte kat

Latem

Permeke

Saverys

Location

Front Hotel

Latem House

Deurle House

Deurle House

36,43

42

54

54

Cocktail

N/A

N/A

N/A

N/A

Theater

N/A

30

70

70

School

N/A

20

34

34

U-shape

12

16

24

24

Banquet

16

N/A

N/A

N/A

Met pakket

€ 275,00

€ 275,00

€ 390,00

€ 390,00

Zonder pakket

€ 375,00

€ 375,00

€ 490,00

€ 490,00

Claus
Ooidonk House
45,6
N/A
35
20
16
N/A
€ 275,00

Ooidonk
Ooidonk House
80,74
N/A
60
30
26
N/A
€ 490,00

Delvaux
Hotel
115,56
250
120
50
36
80
€ 875,00

Golden River
Hotel
154
250
140
60
35
250
€ 875,00

€ 375,00

€ 690,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

M²

Room
Location
M²
Cocktail
Theater
School
U-shape
Banquet
Met pakket
Zonder pakket

De zomerorangerie is de ideale zaal voor het organiseren van bijéénkomsten zoals drinks, recepties,
walking dinners en banketten.
Met zicht op het Kasteel van Ooidonk en de meanders van de Leie en het Leielandschap geniet u
samen met uw genodigden van dat uniek stukje natuur.
Een onvergetelijk moment voor uw genodigden.
De zaalhuur bedraag € 1.500,00.
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6. Drinks of recepties na vergaderingen
Onze barman verwacht uw gezelschap graag in de loungebar of in de tuin aan de Leie om
nog even na te borrelen.
Indien u graag een uitgebreidere drink/receptie wil, maken wij u graag een voorstel.

6.1 One for the road
Huiswijnen, pintjes, softdrinks, koffie en thee.
Verse chips of zoute knabbels.
Dit duurt 30 minuten en bedraagt € 10,00 p.p.

6.2 Afterwork
Huiswijnen, pintjes, softdrinks, koffie en thee.
2 koude hapjes p.p. en verse chips of zoute knabbels.
Dit duurt 1 uur en bedraagt € 17,00 p.p.

6.3 Deal
Glas champagne, huiswijnen, pintjes, softdrinks.
4 koude en warme hapjes p.p. en verse chips of zoute knabbels.
Dit duurt 2 uur en bedraagt € 30,00 p.p.

7. Dranken en Fingerfood
Indien u dit wenst kunnen wij in de vergaderzalen de volgende items aanbieden:
Mineraalwater

Prijs per liter

€ 7,50

Coca-cola

Prijs per liter

€ 8,50

Vers fruitsap

Prijs per liter

€ 16,00

Cake

Prijs per 10 stuks

€ 18,00

Mini-luxesandwiches

Prijs per 10 stuks

€ 26,00

Croque monsieur uit 't vuistje

Prijs per 10 stuks

€ 40,00

Portie kaas en olijven

Prijs pp

€ 3,00

Assortiment van mini koffiekoeken (2 pp.)

Prijs per stuk

€ 3,00

Minigebak

Prijs per stuk

€ 2,60

Pauze met koffie, thee, fruitsap en zoetjes

Prijs per persoon

€ 7,50

Pauze met koffie, thee, fruitsap en minigebak

Prijs per persoon

€ 10,00
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8. Extra audiovisueel- en geluidsmateriaal
Naast de bestaande standaardvoorzieningen kan ook het volgend materiaal extra worden
ingehuurd.

Extra flipchart
Bose geluidsinstallatie micro

€ 20,00/flip
€ 150,00/dag
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9. Animatiemogelijkheden en partnerprogramma’s
9.1 Bowling op reservatie
Ongeveer € 7,50 per persoon, dranken niet inbegrepen (www.bowlingreal.be)

9.2 Boottocht op de Leie
Cruise 4 Two
Tot 12 personen
Tel: +32 475 49 63 38
E-mail: bart@c42.be
Website: www.c42.be
Jan Plezier
Tot 70 personen
Website: www.janplezier.be
Picasso
Tot 8 personen
Tel: +32 475 52 59 00
E-mail: aqua.picasso@telenet.be
Leie-yachting
Tot 8 personen
Website: www.leie-yachting.be
La Rosa
Tot 14 personen
Tel: +32 478 39 16 20
E-mail: e.a.gerard@telenet.be
Website: www.waterwandeling.be
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9.3 Vespatocht
La Bella Vespa
Tel.: +32 485 46 49 49
Website: www.labellavespa.be

9.4 Degustaties
Stokerij Filliers
Aan de oevers van de Leie, in het Oost-Vlaamse Bachte-Maria-Leerne, verscholen tussen de
uitgestrekte weiden en graanvelden, maakt graanstokerij Filliers premium spirits zoals
graanjenevers, fruitjenevers, cream jenevers, ...
Bent u nieuwsgierig hoe zij dat doen? Wil u proeven van de aparte sfeer en de authentieke
Filliers Jenevers? Zij leiden u doorheen het unieke productieproces in de Graanstokerij.
Naast de rondleiding is er ook degustatie van de heerlijke Filliersjenevers voorzien.
Praktisch:
 Elke dag, behalve op zon- en feestdagen
 Minimum 20 personen, maximum 50 personen
 Kostprijs: € 6,00 per persoon, minimumforfait van € 120,00 per groep
 Per persoon wordt er € 1,00 geschonken aan het Fonds Jan Filliers voor jonge
verkeersslachtoffers
Duur: 1,5 uur
Website: www.filliers.be
Bezoek aan onze wijnkelder en degustatie
vanaf € 25,00 p.p. en op aanvraag
Kasteel Ooidonk aan de Leie
Ooidonk, één van de mooiste kastelen van het land en een juweel van Vlaams-Spaanse
16de eeuws bouwkunst, staat groots en weelderig in één van de Leiebochten. Het
Middeleeuwse slot werd op het einde van de 16de eeuw heropgebouwd en verkreeg een
meer residentieel karakter. Het interieur laat de bezoeker kennismaken met zeldzame
meubelstukken, schilderijen, historische voorwerpen, wandtapijten, enz…
Openingstijden:
Kasteel:
Van 1 april tot 15 september, op zon- en feestdagen van 14:00 tot 17:30. In juli en
augustus ook op zaterdag van 14:00 tot 17:30
Volw.: € 7,00
Kinderen: € 2,00
Groepen vanaf 20 personen: € 5,00
Tuinen Ooidonk:
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Van dinsdag tot zondag geopend.
Volw.: € 1,00
Kinderen: € 0,30
A d r e s : Ooidonkdreef 9, 9800 Deinze
Tel: +32 9 282 35 70
Fax: +32 9 282 52 82
Website: www.ooidonk.be

Musea
Galerij
Galerij Guy Pieters (actuele kunst)
A d r e s : Rode Beukendreef 29, 9831 Deurle
T e l : +32 9 282 82 84
Museum van Deinze en de Leiestreek
Het museum bezit werken van o.a. G. Minne, G. Van de Woestijne, E. Claus,
V. De Saedeleer, A. Servaes, C. Permeke, G. en L. De Smet, …
Openingstijden:
Weekdagen van 14:00 tot 17:30
Zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00
Gesloten op 01/01 en 25-26/12
Volw.: € 2,75
Kinderen tot 16 jaar: € 1,25
Ad res: Lucien Matthijslaan 3-5, 9800 Deinze
Tel : +32 9 381 96 70
Fax : +32 9 381 96 79
Website: www.museumdeinze.be
Museum Leon De Smet
In het museum kan men kennismaken met leven en werk van kunstschilder Leon De
Smet.
Openingstijden:
Enkel zaterdagmiddag van 14:00 tot 18:00 en op afspraak
Gratis toegang
Adres: Museumlaan 18, 9831 Deurle
Tel: +32 9 282 30 90
Museum Gust De Smet
In de vroegere woning van Gustaaf De Smet kan men 40 werken bekijken, zijn
atelier en dagelijkse leefomgeving.
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Openingstijden:
Woe t.e.m. zat van 14.00 tot 18.00. Op zon- en feestdagen van 14.00 tot 17.00.
Januari gesloten.
Gratis toegang.
Adres: Gustaaf De Smetlaan 1, 9831 Deurle
Tel: +32 9 282 77 42
Museum Dhondt-Dhaenens
Het museum biedt een uniek overzicht van Belgische schilderkunst en sculpturen
van 1860 tot heden, met bijzondere nadruk op de schilders uit de Leiestreek. Daar
het museum zich voornamelijk profileert op het gebied van de actuele beeldende
kunsten, wil dit niet zeggen dat de museale werking van de collectie op de
achtergrond komt te staan.
Tijdelijke tentoonstellingen bieden actuele kunst uit zowel binnen- als buitenland
en trachten, indien mogelijk, een confrontatie aan te gaan met de collectie van het
museum.
Openingstijden:
Dinsdag t.e.m. zondag van 10:00 tot 17:00
Gesloten op maandag , tijdens op- en afbouw tentoonstellingen en op 25-26
december, 31dec-1 jan.
Volw.: € 5,00
Senioren, studenten en groepen vanaf 10 personen: € 3,00
Adres: Museumlaan 14, 9831 Deurle
Tel: +32 9 282 51 23
Website: www.museumdd.be
Museum Gevaert-Minne
Het museum omvat schilderijen van Edgard Gevaert en een aantal gipsen van
George Minne.
Openingstijden:
Van 1 mei t.e.m. 30 september:
Woensdag t.e.m. zondag & feestdagen van 10:00 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00
Van 1 oktober t.e.m. 30 april:
Woensdag t.e.m. zondag & feestdagen van 14:00 tot 17:00
Januari gesloten
Gratis toegang
Adres: Kapitteldreef 45, 9830 Sint-Martens-Latem
Tel: +32 9 281 10 22
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9.5 Golfclubs in de omgeving
Royal Latem Golf Club vzw
Adres: Latemstraat 120, 9830 Sint-Martens-Latem
Tel: +32 (0)9 282 54 11
Golf- & Countryclub Oudenaarde
Adres: Kortijkstraat 52, 9790 Wortegem-Petegem
Tel: +32 (0)55 33 41 61

Golfschool Drongen
www.golfschool-gent.be
Tel: +32 (0)9 216 28 48
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10.

Routebescrhijving

Auberge du Pêcheur
Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem
Tel: +32 9 282 31 44
Fax: +32 9 282 90 58

Vanuit Brussel of Antwerpen (E40)
Richting Oostende, afrit 13 (Gent West), richting Deinze
Aan 1ste rotonde links, richting Deinze
Vanuit Kortrijk (E17)
Richting Gent, afrit 7 (Nazareth), richting Deinze
Aan 1ste rotonde links, richting Deurle
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11.

Algemene voorwaarden

Reservaties
 De reservatie van een vergaderzaal staat slechts definitief vast na een schriftelijke
bevestiging, hetzij per fax, brief of e-mail
 Bij reservaties wordt onze klant geacht de facturatie gegevens met BTW-nummer,
verantwoordelijke, omschrijving, etc.. door te geven
 Bij wijziging van facturen te wijten aan nalatigheid van doorgeven van correcte gegevens
wordt een extra administratieve kost van € 10,00 in rekening gebracht
 De schriftelijke bevestiging van een reservatie houdt akkoordverklaring in met onze
algemene voorwaarden
Aantal personen
 Voor seminaries dient het definitieve aantal deelnemers ten laatste 10 dagen vooraf
meegedeeld worden, met een afwijkingsmogelijkheid van maximaal 10%
 Het aantal dat in rekening gebracht wordt, komt overeen met het aantal dat u ons hebt
meegedeeld ten laatste om 17:00 de dag voor het seminarie
Annulatievoorwaarden
 Aanrekening van de volledige zaal huur en kamer omzet indien annulatie minder dan 20
werkdagen vooraf (residentiële seminaries)
 Aanrekening van het volledige seminariepakket indien annulatie minder dan 10
werkdagen vooraf (niet residentiële seminaries)
Betalingsvoorwaarden
 Facturen zijn contant betaalbaar
Prijzen
 Onze prijzen zijn inclusief BTW en diensten.
 Alle BTW-tarieven met opsplitsingen staan vermeld op de factuur
 Onze zalen zijn niet te huur voor verkoop aan particulieren
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