
Helze 8 – 5662 JG Geldrop     

Tel: 040-7874561 

www.kasteelgeldrop-evenementen.nl 

info@kasteelgeldrop-evenementen.nl  

Vergaderarrangementen Kasteelhoeve   Landgoed Kasteel Geldrop 

Basis informatie:  

 

Datum:   Vanaf Januari 2019 tot Januari 2020  

Locatie:   Kasteelhoeve : Pronckzaal en Oranjerie  

    Kasteel: alle locaties en invullingen op aanvraag  

Aantal personen: Vanaf 15 personen tot 100 personen 

Lunch:   Deze kan zowel in de ruimte als in de brasserie de Theetuin worden geserveerd 

Naam Daglicht U-vorm Carré School Theater Cabaret Receptie Diner Feest 

Pronckzaal  Ja 75  120  150  300  150  350  150  400  

Taveerne  Ja 30  30  60  65  60  75  60  75  

Oranjerie  Ja 30  30  20  55  30  65  30  65  

  

De Oranjerie is een sfeervolle ruimte en biedt:  

 Eigen ingang  

 Veel daglicht door de halfronde ramen 
Uitkijkend over de Engelse tuin van het Landgoed 

 Beschikt over een dames en een heren toilet 

 Privé terras voor break momenten  

 Veel stroompunten & wifi  

 In de Oranjerie is een eigen bar aanwezig 

 

De Pronckzaal is een lichte ruimte waarbij er twee 
wanden volledig van glas zijn. Tevens biedt deze ruimte :  

 Eigen ingang  

 Veel daglicht door de twee glazen wanden 
uitkijkend over het bomenbos  

 Gecontroleerde temperatuur en luchtbehandeling  

 In elke pilaar is een stroompunt verwerkt  

 Wifi bereik in het gehele gebouw  

 Mogelijkheid tot verkleinen Pronckzaal d.m.v. 
gordijnen tussen de pilaren te spannen 

 

Daarnaast zijn er ook nog verschillende ruimtes en mogelijkheden in het Kasteel van het Landgoed. 
Informatie en prijzen hiervan zijn op aanvraag.  

http://www.kasteelgeldrop-evenementen.nl/
mailto:info@kasteelgeldrop-evenementen.nl


Vergaderarrangementen      Vanaf 5 tot 150 personen  

Hele dag vergaderarrangementen met energieke lunch    09.00 uur tot 17.00 uur     

a € 48,75 per persoon excl. BTW per dag op basis van minimaal 5 personen inclusief:  

 Locatiekosten de Oranjerie / Pronckzaal 

 Ontvangst met koffie, thee, water en wat lekkers 

 Lunch bestaande uit een kopje huisgemaakte soep van de dag &  luxe belegde broodjes vanaf 
etagères. Toe met handfruit uit het seizoen. 

 Inclusief alle dranken ( non alcohol)  

 Break hapje bestaande uit een candybar, mini worstenbroodje of frisse smoothie omstreeks 15u 

 

Halve dag vergaderarrangementen met energieke lunch   12.00 uur tot 17.00 uur     

a € 38,75 per persoon excl. BTW per dag op basis van minimaal 5 personen inclusief:  

 Locatiekosten de Oranjerie / Pronckzaal 

 Ontvangst met koffie, thee, water en wat lekkers 

 Lunch bestaande uit een kopje huisgemaakte soep van de dag &  luxe belegde broodjes vanaf 
etagères. Toe met handfruit uit het seizoen.  ( geen breakhapje )  

 Inclusief alle dranken ( non alcohol)  

 

Halve dag vergaderarrangementen zonder lunch    13.00 uur tot 17.00 uur     

a € 32,75 per persoon excl. BTW per dag op basis van minimaal 5 personen inclusief:  

 Locatiekosten de Oranjerie / Pronckzaal 

 Ontvangst met koffie, thee, water en wat lekkers 

 Inclusief alle dranken ( non alcohol)  

 Break hapje bestaande uit een candybar, mini worstenbroodje of frisse smoothie 

 

 

Avond vergadering met afsluitende borrel    19.00 uur tot 23.00 uur  

a € 29,50 persoon excl. BTW per dag op basis van minimaal 5 personen inclusief:  

 Locatiekosten de Oranjerie / Pronckzaal 

 Ontvangst met koffie, thee, water en wat lekkers  

 2 dranken naar keuze ( non alcohol ) tijdens vergadering  

 Borrel na afloop, borrelplankjes op de (sta)tafels en 2 x bitterassortiment per persoon  

 Overige dranken zijn op basis van nacalculatie  

 

Toevoegingen aan bovenstaande arrangementen  

 TV scherm HD 65 inch - vergadermeubel  € 125,00  
Verrijdbaar en achterzijde is flipover, incl. stiften etc.  

 Flipovers met papier    € 15,00 per flipover  

 Zoet ontvangst van mini patisserie   € 2,75 p.p.  

 Afsluitende borrel met hapjes   € 4,50 p.p.  

 Geluidset met microfoon    € 165,00 headset & 
handheld microfoon 

 Rondleidingen over het Landgoed of in het Kasteel  Prijs op aanvraag 



 

 

Dinermogelijkheden  ( als uitbreiding op vergaderarrangement )  
Onze diners zijn te reserveren vanaf 15 personen. Onder de 15 personen kunt u tevens dineren in een 

van de omliggende restaurants op loopafstand. We maken hiervoor graag een reservering voor u. tevens 

kan deze factuur ook op onze factuur geplaatst worden.  

 3 gangen diner   vanaf € 34,75 p.p.  ( 1 gerecht per gang, geen keuzes)  

 3 gangen diner   vanaf € 40,95 p.p. ( 2 gerechten per gang, keuzes vooraf dorgeven)  
 

Voorbeeld 3 gangen dinermenu: 

Voorgerecht van steak tartare met truffel, ei salade en bijpassend zuur of kerriesoepje met crème fraiche 
en een gamba spiesje 

 

Hoofdgerecht van tournedos van ossenhaas, geserveerd met truffeljus en gekonfijte rode ui of op de huid 
gebakken corvina met tomatensalade en witte wijnsaus 

Daarbij garnituren op tafel gepresenteerd zoals rozemarijnaardappeltjes uit de oven, saffraan rissotto & 
grof gegrilde groentes 

 

Dessert van gemarineerd roodfruit met lobbige room en karamel of een kaasplankje met kletskoppen en 
chutney. 

 

We kunnen rekening houden met alle dieetwensen en voorkeuren. 

 

Sharing dinner   vanaf €32,95 p.p.  3 gangen sharing dinner  

Culinair genieten, zittend met uw gasten aan lange tafels en samen delen. Het team van de Kasteelhoeve 

serveert de gerechten op etagères, planken en kleine schaaltjes. Deze heerlijke Italiaanse gerechten 

geserveerd als een proeverij.  

Primi  

 Steengebakken brood  

 Basilicum pesto & olijfolie extra vergine en grof zeezout 

 Rundercarpaccio met truffel & vitello tonato van kalfslende met tonijnmayonaise 

 Bruchetta’s, diverse hammen en kaassoorten   

 Olijven, aubergine, courgette & artisjok 

 Truffelhoning en snippers Parmezaanse kaas 

 Gehaktballetjes & gamba’s  

Secondi 

 Pasta Arrabiata, met een licht pittige pommodorisaus, basilicum en rode ui 

 Pasta tartufo, truffelpasta met gerookte kip en rucola 

 Stufati, stoofschotel van rundvlees, montepulciano en gestoofde groentes 

 Al forno, rozemarijnaardappeltjes met extra vergine en grof zeezout 

 Lasagne con pancetta met aubergines  

 



 

Dolce 

 Panna cotta met rood fruit 

 Vers fruit met frambozenkoekje 

 Tiramisu met licor 43 en cantuccini    

 

Tevens hebben we nog veel meer diner mogelijkheden qua gerechten etc. 

 

Buffetvoorstel 1 Mangiare    € 22,50 p.p.  

Een heerlijk 3 gangen buffet! Bij binnenkomst zijn op het buffet gerechten gepresenteerd waarbij verse 

ingrediënten de aandacht hebben.  

Primi: 

 Tomatensoep van volle pomodori & verse basilicum 

Secondi: 

 Ambachtelijk gebakken broden   

 Olijfolie extra vergine & pesto 

 Huisgemaakte lasagne met pancetta en verse groentes 

 Pasta Amatrichana, met pittige tomatensaus, basilicum en rode ui 

 Pasta Tonno met crème fraice en kappertjes 

 Stufati, stoofschotel van rundvlees, montepulciano en gestoofde groentes 

 Al forno, rozemearijnaardappeltjes met extra vergine en grof zeezout 

 Salade met olijf, artisjok, tomaat, komkommer en oregano  

Dolce:       

 Panna cotta met roodfruit en munt  

 

 

 



  Opmerkingen t.a.v. 

uw voorstel 

 
 Er is 1 x 16 amp krachtstroom aanwezig en eventueel een vrije groep met 220 volt aansluiting 

 Er mag niet met confetti, rijst en bloemblaadjes worden gestrooid rondom Kasteel Geldrop. 

 In elke ruimte is een geluidinstallatie voor achtergrond geluid beschikbaar. In de Pronckzaal is 
deze geluidsinstallatie tevens aan te sluiten voor een microfoon. Echter is de kwaliteit hiervan niet 
voldoende voor een spreker. We huren dan een geluidset in.  

 Indien u zelf “entertainment” regelt dan vragen wij u om even contact op te nemen met ons in 
verband met op- en afbouw en voorzieningen. 

 De Kasteelhoeve VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extern entertainment en/of 
techniek. 

 Het personeel van de Kasteelhoeve VOF kan niet worden ingezet als hulp voor het entertainment 
en/of techniek. 

 Indien u graag eerder aanwezig wilt zijn dan de vermelde aanvangstijd in het concept in verband 
met opbouw van uw bijeenkomst of andere voorbereidingen op locatie, verzoeken wij u vriendelijk 
dit tenminste 3 werkdagen van tevoren aan ons door te geven via telefoonnummer 040-7874561. 
Dit om teleurstelling te voorkomen. 

 Landgoed Kasteel Geldrop beschikt over een eigen parkeerterrein, waar u gratis gebruik van kunt 
maken. Daarnaast zijn er parkeermogelijkheden in de nabije omgeving en is het Landgoed met 
openbaar vervoer goed te bereiken. We beschikken over 60 eigen parkeerplaatsen.  

 Landgoed Kasteel Geldrop en de Kasteelhoeve hebben een onbewaakte garderobe waar u 
gebruik van kunt maken. Indien u een bewaakte garderobe wenst, berekenen wij hiervoor een 
medewerker door. 



 Het is niet toegestaan om in en rond het Kasteel en de Kasteelhoeve te strooien met confetti. 
Indien dit wel is gebeurt is de Kasteelhoeve Geldrop V.O.F. verantwoordelijk voor de schoonmaak 
hiervan. De vloeren in de Kasteelhoeve en in het Kasteel zijn zeer gevoelig voor verkleuring door 
de confetti en worden door een ingehuurd schoonmaakbedrijf gereinigd. In alle gevallen van 
confetti, ook als de opdrachtgever hiervan niet op de hoogte is gesteld, zullen wij € 150,00 
schoonmaakkosten doorbelasten.   

 De tuin is geopend tussen 09.00uur en 17.00uur. We hebben daarna geen toegang meer tot de 
tuin. Indien u gebruik wenst te maken van de tuin voor bijvoorbeeld foto’s of een wandeling dient u 
zich aan deze openingstijden te houden.  

 De Kasteelhoeve V.O.F. beschikt over voldoende werknemers met BHV in geval van nood.  



Algemene aandachtspunten 
 

1  Bevestigen 

Door dit voorstel te ondertekenen, gaat u akkoord met de inhoud van dit voorstel en de algemene 
aandachtspunten en voorwaarden zoals hier beschreven. Door ondertekening is de order definitief en 
gaat de Kasteelhoeve VOF over tot uitvoer en activeert de nodige partijen. 
 

2  Culinair & Dranken 

2.1  Dranken 

In de kostenbegroting zijn wij uitgegaan van een drankenpakket onbeperkt Binnenlands inclusief de 
personele kosten van ons gastvrijheidsteam.  
 
Indien u kiest voor een stelpost, rekenen we met onderstaande drankenprijzen.  
 
Koffie/thee  € 2,00   Jenever     € 3,65  
Frisdrank  € 2,20   Port/sherry/vermouth   € 3,85  
Pils   € 2,50   Witte, rode, rosé huiswijn  € 3,95  
Jus d‘orange  € 2,35   Binnenlands gedistilleerd  € 4,85  
 
Wij schenken geen alcoholische dranken voor jongeren onder de 18 jaar.  
 
2.2  Wijnen 

De Kasteelhoeve VOF schenkt de huiswijn zoals genoemd in de offerte tenzij vooraf anders overeen- 
gekomen.  
 
2.3  Culinair 

Volgens de meest recente HACCP-richtlijnen mag een culinaire presentatie zoals een buffet maximaal 
gedurende 2 uur aan de open lucht worden gepresenteerd. In overleg met onze manager kunt u de 
exacte tijden dat een buffet geopend zal zijn, vastleggen. 
 
2.4  Dieetwensen 

De Kasteelhoeve VOF neemt zich voor zoveel mogelijk rekening te houden met speciale dieetwensen of 
voedselallergieën van de gasten van de opdrachtgever.  De kok bedenkt voor deze gasten een 
alternatieve invulling die overeenstemt met het dieet. Indien de wijziging of aanpassing van het menu 
dusdanige financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Veronique van Raamsdonk de opdrachtgever 
hierover tijdig inlichten. We wensen deze diëten uiterlijk 2 weken voor de partijdatum te ontvangen.  
 
2.5  De catering voor de crew 

Voor de crew, artiesten, technici, chauffeurs, fotograaf e.d., kan crewcatering verzorgd worden. Het aantal 
personen dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het event doorgegeven te worden. Vanaf 10 
personen die crewcatering krijgen, wordt er 1 gastvrouw/heer van de Kasteelhoeve VOF ingezet. De 
kosten voor crewcatering zal worden doorberekend aan de opdrachtgever. Deze kosten zijn als volgt:  
Crewlunch  € 6,50 per persoon inclusief drankje tijdens lunch  
Crew diner € 12,50 per person  inclusief drankje tijdens diner 
 
 
 



 

3  Wijzigingen en annuleringen 

3.1  Aantal gasten 

De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals genoemd. Indien er een wijziging van het 
aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van het event. Naast food & 
beverage (culinair en dranken) zijn ook factoren zoals personele inzet en de benodigde materialen 
berekend op het aantal gasten zoals in eerste instantie vermeld in de offerte. 
 
De opdrachtgever is verplicht de Kasteelhoeve VOF zo snel als mogelijk te informeren zodra wijzigingen 
of aanvullingen ontstaan die afwijken van de offerte. De Kasteelhoeve VOF zal zich verplichten de best 
passende oplossing te vinden met de minste gevolgen voor de kostenberekening. 
Indien de wijziging zich voordoet terwijl de opdracht nog niet definitief is, zal de salesmedewerker in 
overleg met de opdrachtgever bepalen wat de gevolgen voor de kostenberekening zijn.  
 
We houden rekening mee dat de aantallen kunnen wijzigen, dit mag kosteloos tot twee weken voor de 
datum van het evenement. Dit geldt ook voor de culinaire invulling en het programma. 
 
3.2  Annuleren  

Op alle door ons aangegane overeenkomsten/reserveringen zijn van toepassing de Uniformer 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos 
toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Op alle door ons 
aangegane reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).  
 

a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de 
eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: "de ingangsdatum", is de 
klant niet gehouden enige vergoeding aan het restaurantbedrijf te betalen. 

b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan de Kasteelhoeve V.O.F. te betalen. 

c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van 
de reserveringswaarde aan de Kasteelhoeve V.O.F. te betalen. 

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van 
de reserveringswaarde aan de Kasteelhoeve V.O.F. te betalen. 

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van 
de reserveringswaarde aan de Kasteelhoeve V.O.F. te betalen. 

f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van 
de reserveringswaarde aan de Kasteelhoeve V.O.F. te betalen. 

 
Bij verzetten van de offerte naar een andere datum:  
Vanaf het tekenen tot het document, tot 1 maand van te voren             
  - gratis verzetten naar een andere datum 
Binnen 1 maand tot twee weken van te voren                                                                 
  - gratis verzetten naar een andere datum, alleen noodzakelijk gemaakte kosten worden doorbelast ( 
denk aan uitvraag catering onderdelen )  
Binnen 2 weken                                                                                                                                             
   - vergoeding m.b.t. culinaire gedeelte mits de gehele offerte wordt verzet naar een andere datum. 
 
 
 

4  Rookbeleid 

Per 1 juli 2008 moeten alle bij het Bedrijfschap Horeca & Catering inschrijf plichtige horecabedrijven 
rookvrij zijn. Dit geldt ook voor alle horeca locaties. De ruimten waar wel gerookt mag worden staat op 
elke locatie aangegeven. Op evenementen bij particulieren thuis mag wettelijk gezien wel gerookt worden. 
Voor de gevolgen van het niet naleven van deze wettelijke bepaling is de opdrachtgever verantwoordelijk 
voor haar gasten. Een eventuele boete zal worden doorbelast aan de opdrachtgever. 
 

 

 



Algemene voorwaarden 
 
 
Indien u akkoord gaat met dit voorstel vragen wij u vriendelijk dit voor akkoord te ondertekenen en aan ons te 
retourneren. De voorwaarden voor het aanpassen van het aantal gasten worden beschreven onder de Algemene 
aandachtspunten. Door ondertekening is de order definitief en gaat de Kasteelhoeve VOF over tot uitvoer en 
activeert de nodige partijen.  
 
De aanbetaling bedraagt 75% van het totaal bedrag. Hiervoor kunt u op verzoek een voorschotnota voor 
aanvragen. We verwachten deze aanbetaling twee weken voor jullie datum op onze rekening binnen te hebben. 
Het resterende bedrag wordt na afloop van het evenement per factuur aan u verzonden.  
 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van 
Erkende Partycateraars van toepassing. Deze zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.  
 
Om uw factuur efficiënt en correct te kunnen afhandelen, gelieve hieronder uw factuuradres met eventuele 
kenmerken in te vullen. Indien dit niet wordt aangegeven, gaat u als opdrachtgever ermee akkoord dat de 
betreffende factuur mag worden verzonden zonder kenmerk en naar het adres zoals vermeld in de Bouwstenen, en 
dat deze niet wordt uitgesloten van betaling i.v.m. ontbreken van gegevens.  
 
 

Afwijkend factuuradres 

(bedrijf) naam: 

Adres: 

Postcode, plaats: 

Kenmerk, ordernummer, PO-nummer 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en verzekeren u dat wij de grootste zorg aan uw 
opdracht zullen besteden. 
 
 
 
Gegevens voor de aanbetaling: 
 
We ontvangen uw aanbetaling van 75% graag uiterlijk twee weken voor uw partijdatum op ons rekeningnummer  
NL18RABO0143605321  t.b.v. de Kasteelhoeve V.O.F. graag onder vermelding van uw partijdatum en uw naam.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, Voor akkoord: 
 
  
 
 
Veronique van Raamsdonk Naam: 
De Kasteelhoeve VOF  Datum: 

 

 


