
MEETINGS
SEMINARIES

VERGADERINGEN

Gasthof De Zevensterre is uw ideale locatie voor het organiseren van stijlvolle meetings en 
vergaderingen. Dankzij een professionele en persoonlijke aanpak, voelen uw gasten zich 
ongetwijfeld thuis in onze zaak zodat zij zich ten volle kunnen concentreren op het zakelijk 
aspect.

Seminariepakketten

Hieronder vindt u een overzicht van onze formules:
De prijzen (behalve *) zijn steeds inclusief:

onthaal, voor en namiddagpauze met koffie, thee, waters en vruchtensap
alle benodigd didactisch materiaal (beamer, scherm, flipchart, micro, wifi  ...)
plat en bruisend water gedurende de ganse dag
middaglunch 
BTW

ONTBIJTSEMINARIE* 25 euro p.p. + bediening + huur zaal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAGSEMINARIE "NATHALIE" 50 euro p.p. + huur zaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAGSEMINARIE "DOMINIQUE" 55 euro p.p. + huur zaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAGSEMINARIE "VIVIANE" 60 euro p.p. + huur zaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAGSEMINARIE "EMIEL" 65 euro p.p. + huur zaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVONDSEMINARIE* 45 euro p.p. + huur zaal

In Gasthof De Zevensterre kiest u één van 
bovenstaande seminariepakketten in combinatie met 
de huur van de zaal. 
U kunt tevens de zaal zonder bovenstaande pakketten 
huren en bijvoorbeeld enkel voor het schenken van 
dranken kiezen, al dan niet in combinatie met een 
kleine versnapering.

De Zevensterre I Zevensterstraat 34 I 9270 Laarne
www.zevensterre.be I 093692718 I info@zevensterre.be



VOORWOORD

Geachte mevrouw, heer
Beste seminariegast
 
 
Gasthof De Zevensterre biedt naast een bruisende feestlocatie, ook een stijlvolle 
meetingzaal voorzien van alle moderne infrastructuur.
 
In deze brochure bieden wij u graag een overzicht van onze verschillende 
seminariepakketten en de specificaties van onze zaal.
 
Gasthof De Zevensterre, gelegen in het hart van de Oostvlaamse bloemenstreek, biedt u 
de perfecte locatie voor uw meetings, vergaderingen, seminaries en andere zakelijke 
evenementen. Bovendien kunnen wij rekenen op een aangename samenwerking met 
het prachtige "Kasteel van Laarne". Zij bieden enkele aangename rondleidingen aan 
waarmee u indien gewenst, uw gasten even kunt laten ontspannen.
 
Ik sta graag tot uw beschikking om u vrijblijvend een prijsvoorstel op te maken, volledig 
op maat van uw wensen.
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Dominique Valcke
Zaakvoerder
 
Email: info@zevensterre.be
Telefoon: 0487/625292

ME E TI NS T Y L E



 
Parkeergelegenheid:
Onze ruime parking staat gratis ter beschikking en heeft een capaciteit van 50 wagens. 
Er kan tevens gratis geparkeerd worden in de volledige straat.
 
Exclusiviteit:
Bij het huren van onze locatie, maakt u exclusief gebruik van onze faciliteiten. Er zijn 
dus geen andere evenementen gepland op hetzelfde moment.
 
Faciliteiten zaal:
In de zaalhuur is inbegrepen: wifi, flipchart met viltstiften, projectiescherm, beamer, 
schrijfpapier, balpennen en onderleggers. Ander materiaal kan steeds op aanvraag 
gehuurd worden.
 
Fotokopieermachine:
Hierover kunt u op aanvraag beschikken aan € 0,40 per kopie of € 0,80 per 
kleurenkopie.
 
Catering:
De catering wordt uitsluitend verzorgd door onze eigen diensten. U kiest hiervoor één 
van onze seminariepakketten, of wij maken u een voorstel op maat van uw specifieke 
wensen.
 
Ontspanningsmogelijkheden:
Dankzij de samenwerking met diverse partners, kunnen wij op aanvraag enkele 
ontspanningsmogelijkheden voor uw gezelschap (bij ons of in de buurt) aanbieden. Wij 
maken u hiervoor graag een vrijblijvend voorstel op.
 
B.T.W.
Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W.
 
Algemene verkoopsvoorwaarden:
Op onze overeenkomsten zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassingen, 
zoals verder vermeld in deze brochure.

Algemene informatie seminaries



ONTBIJTSEMINARIE

Heerlijk ontbijtbuffet met:

kleine zachte en krokante broodjes, diverse soorten kleine ontbijtkoekjes,  gesneden 
brood, ...
zoet belg: choco, confituur, honing, speculoospasta, peperkoek, ...
hartig beleg: gekookte en rauwe ham, jonge kaas, Franse kazen, ...
fruityoghurt en ontbijtgranen
verse fruitsalade
eitjes en spek
melk en vruchtensap
koffie- & theestand

Voorzieningen seminarie:

Zitplaatsen voor de deelnemers volgens gewenste opstelling
Wij voorzien op de tafels pen, papier, water en muntjes
Standaardpakket aan didactisch materiaal zoals flipchart, scherm, beamer en Wifi
Extra materiaal kan op aanvraag gehuurd worden.

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op de vergadertafels

                               25 € per persoon
                                  30 €/uur/kelner
                                volgens voorstel
                                         7,50 €/fles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Voorzieningen seminarie:

Zitplaatsen voor de deelnemers volgens gewenste opstelling
Wij voorzien op de tafels pen, papier, water en muntjes
Standaardpakket aan didactisch materiaal zoals flipchart, scherm, beamer en Wifi
Extra materiaal kan op aanvraag gehuurd worden.

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op de vergadertafels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 50 € per persoon
                                          inbegrepen
                                  volgens voorstel
                                          inbegrepen

Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtkoekjes
 
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes
 
Lunch:
De lunch wordt vergezeld van water of frisdranken (2 per persoon)
 
Soepje 
---
Broodjesassortiment met divers beleg, garnituur en saladbar 
---
Koffie/thee met versnaperingen
 
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit
 
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een receptie of drink aan te bieden.
De mogelijkheden vindt u verderop in deze brochure.

DAGSEMINARIE "NATHALIE"



Voorzieningen seminarie:

Zitplaatsen voor de deelnemers volgens gewenste opstelling
Wij voorzien op de tafels pen, papier, water en muntjes
Standaardpakket aan didactisch materiaal zoals flipchart, scherm, beamer en Wifi
Extra materiaal kan op aanvraag gehuurd worden.

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op de vergadertafels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 55 € per persoon
                                          inbegrepen
                                  volgens voorstel
                                          inbegrepen

Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtkoekjes
 
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes
 
Lunch:
De lunch wordt vergezeld van water of frisdranken (2 per persoon)
 
Hoofdgerecht
---
Nagerecht
---
Koffie/thee met versnaperingen
 
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit
 
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een receptie of drink aan te bieden.
De mogelijkheden vindt u verderop in deze brochure.

DAGSEMINARIE "DOMINIQUE"



Voorzieningen seminarie:

Zitplaatsen voor de deelnemers volgens gewenste opstelling
Wij voorzien op de tafels pen, papier, water en muntjes
Standaardpakket aan didactisch materiaal zoals flipchart, scherm, beamer en Wifi
Extra materiaal kan op aanvraag gehuurd worden.

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op de vergadertafels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 60 € per persoon
                                          inbegrepen
                                  volgens voorstel
                                          inbegrepen

Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtkoekjes
 
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes
 
Lunch:
De lunch wordt vergezeld van water of frisdranken (2 per persoon)
 
Voorgerecht
---
Hoofdgerecht
---
Koffie/thee met versnaperingen
 
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit
 
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een receptie of drink aan te bieden.
De mogelijkheden vindt u verderop in deze brochure.

DAGSEMINARIE "VIVIANE"



Voorzieningen seminarie:

Zitplaatsen voor de deelnemers volgens gewenste opstelling
Wij voorzien op de tafels pen, papier, water en muntjes
Standaardpakket aan didactisch materiaal zoals flipchart, scherm, beamer en Wifi
Extra materiaal kan op aanvraag gehuurd worden.

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op de vergadertafels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 65 € per persoon
                                          inbegrepen
                                  volgens voorstel
                                          inbegrepen

Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en ontbijtkoekjes
 
Pauze:
Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en koekjes
 
Lunch:
De lunch wordt vergezeld van water of frisdranken (2 per persoon)
 
Voorgerecht
---
Hoofdgerecht
---
Nagerecht
---
Koffie/thee met versnaperingen
 
Pauze:
Namiddagpauze met koffie, thee, fruitsap, cake en vers fruit
 
Extra:
Na de vergadering is er mogelijkheid om een receptie of drink aan te bieden.
De mogelijkheden vindt u verderop in deze brochure.

DAGSEMINARIE "EMIEL"



AVONDSEMINARIE

Onthaal:
Wij verwelkomen uw gasten met een glaasje cava, fruitsap en hartige versnaperingen
 
Avondlunch:
De maaltijd wordt vergezeld van water of frisdranken (2 per persoon)
 
Verzorgd koud vis- en vleesbuffet met saladbar
--
Koffie of thee 

Voorzieningen seminarie:

Zitplaatsen voor de deelnemers volgens gewenste opstelling
Wij voorzien op de tafels pen, papier, water en muntjes
Standaardpakket aan didactisch materiaal zoals flipchart, scherm, beamer en Wifi
Extra materiaal kan op aanvraag gehuurd worden.

Prijs
Bediening
Huur zaal
Water op de vergadertafels

                               45 € per persoon
                                        inbegrepen
                                volgens voorstel
                                        inbegrepen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Onze grote zaal is eigentijds ingericht en is door middel van een eikenhouten wand 
moduleerbaar. Zo kunt u in het ene deel vergaderen tot 60 personen, en pauzeren en 
lunchen in de andere ruimte.
 
Of u maakt gebruik van de volledige zaal. Afhankelijk van de gewenste opstelling 
kunnen er tot 150 deelnemers in onze locatie terecht.
 
We beschikken tevens over een aparte veranda tot 30 personen en een zonnepergola 
waar tijdens mooie dagen de ontvangst en pauzes kunnen plaats vinden.
 
Volgende zaalopstellingen zijn mogelijk:

Specificaties & huurprijs zaal

Cocktail
Theater
School
U-Shape
Banket

Contacteer ons om samen te bekijken welke opstelling mogelijk is voor uw groep.
 
Huurprijs zaal (inclusief BTW):
 
Met pakket: 250 €
Zonder pakket: 350 €



DRINKS OF RECEPTIES NA VERGADERINGEN

Na de vergadering verwacht onze barman uw gezelschap voor een afsluitende borrel. 
Indien u graag een uitgebreidere receptie wil, maken wij u graag een voorstel.

Light
Huiswijnen, pils, frisdranken, koffie of thee
zoute versnaperingen
Deze formule duurt 30 minuten en bedraagt 10 euro p.p.
 
 
Premium
Huiswijnen, pils, frisdranken, koffie of thee
2 koude hapjes per persoon & zoute versnaperingen
Deze formule duurt 1 uur en bedraagt 17 euro p.p.

Prestige
Glas cava, huiswijnen, pils, frisdranken, koffie of thee
4 koude en warme hapjes per persoon & zoute versnaperingen
Deze formule duurt 2 uur en bedraagt 25 euro p.p.
 
* Na de afgesproken duurtijd van de formule worden extra drankjes genoteerd en de bediening    
  aangerekend aan 30 euro/kelner/uur
 EXTRA VERSNAPERINGEN, TUSSENDOORTJES OF HONGERSTILLERTJES

Wenst u uw vergadering of afterwork drink extra op te smukken met extra hapjes, 
minibroodjes, mini gebakjes, een buffetstandje, speciale dranken of bieren etc... ? Alles 
is mogelijk en bespreekbaar. We maken u graag een voorstel.



ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN

U kunt, indien gewenst, tussen de vergaderingen door uw seminariegasten een leuke 
ontspanning aanbieden. 
 
1/ Kasteel van laarne
 
Dit prachtig middeleeuws slot ligt op 4 km afstand van onze locatie en is zeker een 
rondleiding waard.
 
Er zijn 2 rondleidingen mogelijk:
 
Klassieke rondleiding
Onder leiding van onze deskundige gidsen verkent u het kasteel van onder tot boven: 
van de statige ridderzaal tot de oude voorraadkelder, van het zomersalon tot de keuken, 
van de slaapkamer tot de gevangenis… In elke kamer ontdekt u een nieuwe episode uit 
de fascinerende geschiedenis van het slot en haar bewoners. Als kers op de taart kunt u 
de mooiste zilvercollectie van het land bewonderen.
 
Themarondleiding ‘Vrouwenzaken’
Tijdens deze rondleiding dompelen de gidsen u onder in de fascinerende wereld van 
kasteelvrouwen, kamermeisjes, wasvrouwen en kokkinnen. Vrouwen uit alle eeuwen 
passeren de revue. Wat was de huwelijksleeftijd van meisjes in de middeleeuwen? Uit 
welke tijd stamt het beeld van de vrouw aan de haard? Wat heeft Hélène Fourment met 
Laarne te maken? Waarom werden vooral vrouwen geviseerd tijdens de waanzinnige 
heksenvervolging in de 16de en 17de eeuw? Terwijl u door de kamers van het kasteel 
dwaalt, maken de gidsen u wegwijs in al die vrouwenzaken.

Tarief: 

7 euro p.p. 

+ 50 euro voor de gids 

(± 20 pers. per gids)



2/ Culinaire demo of workshop

Prijs op aanvraag.We werken graag een leuk voorstel uit!

Of u nu een beginnende kok of een ervaren chef bent, deelnemers van alle culinaire 
niveaus genieten van de culinaire workshops van onze chef Dominique Valcke. Elke 
workshop duurt afhankelijk het menu anderhalf tot twee uur. De workshops zijn 
aangepast aan de vaardigheidsniveaus van de deelnemers. Samen kiezen we een 
thema dat het best aansluit bij het gezelschap. 
 
Ontdek nieuwe recepten, leer tips & tricks voor keukenefficiëntie en beleef een 
geweldige tijd met vrienden of collega's. Dominique stimuleert in een ontspannende 
sfeer het groepsgevoel, en zorg naast 'het leren' dat er tijd is voor gezelligheid en fun.
 
Een greep uit ontelbare themamogelijkheden:
 
Zuiders koken I Vegetarisch I Scandinavisch I Glutenvrij I Veganistisch I Gin tasting I 
Groenteweelde I Zeevruchten I Afrikaans I Barbecue I Originele salades I Pasta I 
Dieetkeuken I Italiaanse keuken I Hippe hapjes I Streetfood I Kaas I Zoete verleidingen I  
Koken met bier I Cocktails I Tapas I Creatieve broodjes I Gourmetburgers I 
Gastronomisch I Chocolade I Steaks I Eenpansgerechten I Oosters I Pinxtos I Whisky 
tasting I Vis van bij ons I De boerenkeuken I Mocktails I Pasta I Sushi I ....
 
Uw eigen thema is welkom. Dominique  werkt dit heel graag voor u uit!



ALGEMENE VOORWAARDEN

Reservaties
De reservatie van een seminariezaal staat slechts definitief vast na een schriftelijke 
bevestiging.
Bij reservaties wordt onze klant geacht de facturatie gegevens met BTW-nummer, 
verantwoordelijke, omschrijving etc... door te geven.
De schriftelijke bevestiging van een reservatie houdt akkoordverklaring in met onze 
algemene voorwaarden. 

Aantal personen
Voor seminaries dient het definitieve aantal deelnemers ten laatste 7 dagen vooraf 
meegedeeld te worden, met een afwijkingsmogelijkheid van maximaal 10%.
Het aantal personen dat in rekening gebracht wordt, komt overeen met het aantal dat u 
ons hebt meegedeeld ten laatste om 1Ou de dag voor het seminarie

Aantal personen
Aanrekening van de volledige zaalhuur indien annulatie minder dan 20 dagen vooraf.
Aanrekening van het volledige semniariepakket indien annulatie minder dan 5 dagen 
vooraf.

Facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar.

Betalingsvoorwaarden

Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief dienst en BTW.
Alle BTW-tarieven met opsplitsingen staan vermeld op de factuur.

Contact: 
Dominique Valcke I Gasthof De Zevensterre I Zevensterstraat 34 B9270 Laarne 
I 09 3692718 I http://www.zevensterre.be I info@zevensterre.be


