Vergaderen in stijl …

Beste,

Bent u op zoek naar een gemakkelijk bereikbaar meeting point aan de voet
van de Vlaamse Ardennen voor uw seminaries, vergaderingen of
productvoorstellingen? B&B Cimbarsaca beschikt over een aangename
seminarieruimte met zicht op een inspirerende tuin en uitgerust met
hedendaags comfort en gratis WiFi. Bij een verzorgde zakenlunch vallen
beslissingen vanzelf en worden knopen gemakkelijker doorgehakt.










Cimbarsaca is de perfecte uitvalsbasis voor wie wil vergaderen in de Vlaamse
Ardennen. Strategisch gelegen tussen Oudenaarde en Gent, vlakbij de N60 en de
autosnelweg E17/E40. Gent, Oudenaarde, Kortrijk, Brugge en zelfs Brussel zijn vlot
bereikbaar. Flanders Expo Gent ligt op 20 minuten en de Xpo-hallen van Kortrijk op
30 minuten rijden.
Parkeergelegenheid voor 15 personenwagens.
Stijlvol ingerichte seminarieruimte van 64 m2 met airco, gratis wifi, beamer,
flipchart/white board met viltstiften en de nodige stroomvoorzieningen,.
Extra flipchart/white board op verzoek.
Geluidsinstallatie op verzoek.
Gastvrouw Luce serveert ondermeer een lunch van huisbereide streekproducten.
Napraten kan in de gezellige lounge-bar of terras met zicht op de tuin.
Voor uw residentiële seminaries beschikt B&B Cimbarsaca over 4 gastenkamers.

Zaalopstellingen en basishuurprijs







Theaterstijl
Blokvorm
U-shape
Schoolstijl
Banket
Cocktail

40
25
25
20
40
70

personen
personen
personen
personen
personen
personen

Prijs €150,00 (excl. 6% of 21% btw)
Boardroom
Ideaal om discreet en comfortabel te vergaderen aan een ovale vergadertafel
in beperkt gezelschap (max. 11 personen).
Prijs €75,00 (excl. 6% of 21% btw)
Service
 Gratis WiFi
 Presentatiemapje/notitiepapier en balpen per deelnemer
 Mineraal en bruisend water aan €5,00 per fles (1 liter, incl. btw)
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Seminariepakketten
Full day pakket - broodjeslunch €42,00 pp incl. btw – max. 25 personen
- Welkomstkoffie in buffetvorm :
 koffie en assortiment thee
 minikoffiekoekjes
 vers geperste vruchtensappen
 verse fruitsalade
- Koffiepauze :
 koffie en assortiment thee
 vruchtensappen
 assortiment koekjes en cake
- Broodjeslunch in buffetvorm :
 verse dagsoep
 assortiment broodjes
 soorten beleg
 huisbereide seizoenssalade
- Namiddagpauze
 koffie en assortiment thee
 vruchtensappen
 assortiment mini gebakjes
 een gezond dessert : verse fruitsalade
Full day pakket – zakenlunch €50,00 pp incl. btw – max. 12 personen
- Welkomstkoffie in buffetvorm :
 koffie en assortiment thee
 minikoffiekoekjes
 vers geperste vruchtensappen
 verse fruitsalade
- Koffiepauze :
 koffie en assortiment thee
 vruchtensappen
 assortiment koekjes en cake
- Zakenlunch :
 huisbereide dagsoep
 hoofdgerecht
 nagerecht
- Namiddagpauze
 koffie en assortiment thee
 vruchtensappen
 assortiment mini gebakjes
 een gezond dessert : verse fruitsalade
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Zelf uw pakket samenstellen ?
-

-

-

-

-

-

Breakfastmeeting €17,00 pp incl. btw
 assortiment broodjes en minikoffiekoekjes
 een waaier aan fijne vleeswaren en kaas
 confituur, honing en chocopasta
 cornflakes en muesli, verse melk
 yoghurt afgewerkt met frambozencolli
 verse fruitsalade
 vers geperste vruchtensappen
 koffie, assortiment thee en waters
Welkomstkoffie €10,00 pp incl. btw
 koffie en assortiment thee
 minikoffiekoekjes
 vers geperste vruchtensappen
 verse fruitsalade
Koffiepauze €5,00 pp incl. btw
 koffie en assortiment thee
 vruchtensappen
 assortiment koekjes en cake
Namiddagpauze €10,00 pp incl. btw
 koffie en assortiment thee
 vruchtensappen
 assortiment mini gebakjes
 een gezond dessert : verse fruitsalade
Broodjeslunch €17,00 pp incl. btw
 verse dagsoep
 assortiment broodjes
 soorten beleg
 huisbereide seizoenssalade
Brunch €20,00 pp incl. btw – min. 15 personen
 huisbereide soep
 gerookte zalm met dilledressing
 rundscarpaccio met rucola en parmezaanschilfers
 breydelham tonnato
 assortiment kazen met noten en gedroogde vruchten
 salade tomaat/mozzarella
 ovenverse broodjes
 supplement hapje bij het aperitief 2,00 € pp
 supplement assortiment van zoete afsluitertjes 6,00 € pp
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-

-

-

Zakenlunch €25,00 pp incl. btw – max. 12 personen
 verse dagsoep
 hoofdgerecht
 nagerecht
Zakendiner €35,00 pp incl. btw – max. 12 personen
 voorgerecht
 hoofdgerecht
 nagerecht
Afsluitende drink :
 barsysteem: de normale consumptieprijzen
 assortiment borrelhapjes €6,00 pp incl. btw

Residentiële seminaries
B&B Cimbarsaca beschikt over 4 gastenkamers met mezzanine :
-

Dubbele kamer, éénpersoonsgebruik 105,00 € (incl. ontbijt, incl. btw)
Dubbele kamer, éénpersoonsgebruik 90,00 € (excl. ontbijt, incl. btw)

Elke kamer beschikt over een mezzanine met extra slaapruimte!
Algemene informatie en voorwaarden
-

-

-

-

Speciale eetwensen
Indien er deelnemers van uw seminarie bepaalde eetwensen hebben zoals
vegetarisch, bepaalde religies of allergieën hebben gelieve dit bij de
reservatie te melden zodat naar een passend alternatief kan worden
voorzien.
Rookverbod
In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod.
Dranken
Dranken tijdens de lunch en na de meeting of extra dranken tijdens de
meeting worden steeds in supplement in rekening gebracht.
Bevestiging reservatie
Wanneer u akkoord gaat met de door ons voorgestelde prijsofferte vragen
wij een voor akkoord ondertekend exemplaar te willen zenden. Van zodra
dat ontvangen is, wordt de zaal voor u vastgelegd op de door u
doorgegeven datum.
Aantal personen
Bij de offerte wordt een schatting van het aantal personen gevraagd. Het
definitieve aantal personen wordt ten laatste 3 dagen voor aanvang per
mail meegedeeld. Dit aantal zal in rekening worden gebracht.
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-

-

Annulatievoorwaarden
Tot 30 dagen voor aanvang geen annulatiekosten
Van 29 tot 14 dagen voor aanvang wordt 25% in rekening gebracht
Van 13 tot 7 dagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht
Vanaf 6 dagen wordt 100% in rekening gebracht
Betaling facturen
Betaalbaar 30 dagen na factuurdatum

Aldus opgemaakt en ondertekend te (plaats), op (datum)

Betreffende meeting van (naam) op (datum) van (uur) tot (uur).

Gelezen en goedgekeurd,

Gelezen en goedgekeurd,

Luce Vandenmeersschaut

Naam

Zaakvoerder Cimbarsaca bvba

Naam bedrijf

Dorpstraat 39

Straat

9890 Semmerzake

Gemeente

+32(0)498241119

Telefoonnr.

info@cimbarsaca.be

mailadres

www.cimbarsaca.be

BTW nummer
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