
VERGADERBROCHURE



HET BESTE
VAN DE KEMPEN
OP ÉÉN PLEK

Eén locatie, zoveel mogelijkheden. Uw event, vergadering, 
receptie bij Colonie 7? Colonie 7 is niet enkel vanbuiten 
een prachtig gebouw, ook binnenin huizen er heel wat 
verborgen ruimtes. Zo heeft Colonie 7 drie flexibele 
vergaderzalen waar we met veel plezier uw vergadering 
zo aangenaam mogelijk maken.

Meetings
Vergaderen& x  Kleine vergaderruimte tot 30 personen    x  Grote vergaderzalen van 80 tem 120 personen
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HIERBIJ ALVAST
EEN EERSTE AANZET
VOOR UW VERGADERING.

We houden van maatwerk en een persoonlijke aanpak. Alles kan volledig 
naar wens worden aangepast om er voor jullie de perfecte fomule uit te 
halen.

We werken met seizoensgebonden garnituren en uitsluitend verse 
producten uit eigen regio, de Kempen.

Samen met onze leveranciers engageren we ons voor lokale producten van 
topkwaliteit met 100% traceerbaarheid en herkende oorsprong en welzijn 
bij de kweek van plant of dier.

Ook willen we ons toewijden aan het gebruik van ecologische materialen 
om zo een zero-waste management te ambiëren.

Veel succes met uw keuze en smakelijk eten !
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DE LANDLOPER 

x  Tot 30 personen x  Een meetingroom met karakter en privacy.

Kleine
Vergadering

en

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

x  Persoonlijk onthaal bij de start van je meetingx  Bewegwijzering van parking tot meeting roomx  Permanent en onbeperkt toegang tot onze koff ielounge x  Doorlopend lekkere fairtrade koff ie & warme theex  Versnaperingenx  Bruis/plat waterx  State-of-the-art presentatiemateriaalx  Technische ondersteuning x  Homemade ice-tea op aanvraag

PRIJZEN 
 
HELE DAG - 8 URENx  Koff ie/thee & water tijdens vergadering 
 €4,30 per uurx  Alle service inbegrepenx  Prijs per meeting room - € 250

HALVE DAG - GEBRUIK 4 UREN OF MINDERx  Koff ie/thee & water tijdens vergadering 
 €4,30 per uurx  Alle service inbegrepenx  Prijs per meeting room - € 150
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DE KOLONIST

x  Tot 120 personenx  De plek bij COLONIE 7 waar je een lezing of
 conferentie kan houden met bijhorende technieken
 ter plaatse. Ook recepties zijn mogelijk.

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

x  Persoonlijk onthaal bij de start van je meetingx  Bewegwijzering van parking tot meeting roomx  Permanent en onbeperkt toegang tot
 onze koff ielounge x  Doorlopend lekkere fairtrade koff ie & warme theex  Versnaperingenx  Bruis/plat waterx  State-of-the-art presentatiemateriaalx  Technische ondersteuning x  Homemade ice-tea op aanvraag

PRIJZEN 
 
HELE DAG - 8 UREN

x  Koff ie/thee & water tijdens vergadering 
 €4,30 per uurx  Prijs per meeting room - € 550x  Alle service inbegrepen

HALVE DAG - GEBRUIK 4 UREN OF MINDER

x  Koff ie/thee & water tijdens vergadering 
 €4,30 per uurx  Prijs per meeting room - € 300x  Alle service inbegrepen

Grote verga
deringen

& Seminari
es
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DE PAARDENSTAL

x  Tot 80 personenx  De ideale locatie voor een informele bijeenkomst.

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

x  Persoonlijk onthaal bij de start van je meetingx  Bewegwijzering van parking tot meeting roomx  Permanent en onbeperkt toegang tot onze koff ielounge x  Doorlopend lekkere fairtrade koff ie & warme theex  Versnaperingenx  Bruis/plat waterx  Homemade ice-tea op aanvraag

PRIJZEN 
 
HELE DAG - 8 UREN

x  Koff ie/thee & water tijdens vergadering 
 €4,30 per uurx  Prijs per meeting room - € 550x  Alle service inbegrepen

HALVE DAG - GEBRUIK 4 UREN OF MINDER

x  Koff ie/thee & water tijdens vergadering 
 €4,30 per uurx  Prijs per meeting room - € 300x  Alle service inbegrepen
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ARRANGEMENTEN 
Tot 50 personen

HEALTHY LIGHT LUNCH

Assortiment brood, healthy salade van 
de chef en verse dagsoep

€ 32 per persoon 

LUNCH/DINER 2 GANGEN

Verse dagsoepx
Varkenshaasje met ambachtelijke 
kruidenkorst

€ 34 per persoon 

LUNCH/DINER 3 GANGEN 

Carpaccio van rundx
Catch of the day x
Moelleux met rood f ruit en vanille-ijs

€ 45 per persoon 

4 – GANGEN SEIZOENSMENU OP 
AANVRAAG 

BROODJESBUFFET
Vanaf 20 personen

Catering belegde buffetbroodjes, drie 
broodjes per persoon: 4 verschillende 
formules.

LUXE Garnaalsla, krabsla, gerookte 
zalm, kalfsgebraad,..

€ 15,50

VEGETARISCH Geitenkaas, tomaat 
mozzarella, brie, gezond, falafal,…

€ 14,30

GEWOON prepare, flandrienkaas, ham, 
kip curry, tonijnsalade,..

€ 12,10

GEMENGD Een afwisseling van gewoon 
en luxe beleg

€ 14,30

Hungry?



ARRANGEMENTEN
Vanaf 30 personen

GO FRESH WITH A BUFFET

x  Verwelkoming met koff ie en koff iekoekjesx  Tussendoortje: verse smoothiex  Lunch: verse dagsoep, saladebuffet
 (vis, vlees en vegi), 
 geserveerd met brood en sausjesx  Tussendoortje: gebak

€45,00

MEET ME HEALTHY

x  Verwelkoming met koff ie & homemade ice-teax  Healthy bananen/amandel cakex  Tussendoortje: Granola yoghurt met vers f ruitx  Lunch: Verse soep & healthy salade v/d chefx  Tussendoortje: Cheater snack

€47,30
 

TASTY CHOICE 

x  Verwelkoming met koff ie en koff iekoekjesx  Tussendoortje: verse smoothiex  Lunch: 3-gangen menu x  Tussendoortje: gebak

€57,20
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À LA CARTE Bepaal zelf je dagindeling en stel je programma samen.

ONTHAAL & PAUZES

Wil je je gasten graag verwelkomen met 
een ontbijtbuffetje of een koff iepauze 
inlassen? Hieronder de mogelijkheden.

ONTBIJTBUFFET

De dag goed starten bij Colonie 7? Dat 
kan!

We serveren met plezier een ontbijt 
voor uw vergadergezelschap.
€ 18,60 per persoon

CAKE OF GEBAK
€ 4,95 per persoon 

KOFFIE -OF MINI-KOFFIEKOEKEN
€ 4,95 per persoon

FRUITMAND
€ 27,50 voor één mand

GRANOLA-YOGHURT
€ 4,95 per persoon 
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SLAPEN IN EEN
GROENE OMGEVING 

Onze gastenkamers liggen in Merksplas en beschikken over een prachtig 
groene omgeving en een brasserie. U kunt genieten van het uitzicht op het 
domein.

De kamers zijn voorzien van gratis WiFi en een eigen badkamer met een 
douche of bad en een haardroger.

Er wordt elke ochtend een ontbijt geserveerd in de brasserie.

In de omgeving van de accommodatie kunt u diverse activiteiten 
ondernemen, zoals wandelen en f ietsen.

Er is geen lift aanwezig en de kamers bevinden zich op de eerste verdieping

GASTENKAMERS 1 & 2

Ruime kamers met bad en douche, 
inclusief ontbijt voor 2 personen
€ 145,00 per nacht incl btw

Gebruik zetelbed
(enkel in kamer 2)
€ 35,00 per nacht incl btw

GASTENKAMERS 3, 4, 5 EN 6

Duplex-kamers met inloopdouche, 
inclusief ontbijt voor 2 personen
€ 115,00 per nacht incl btw

Sleeptight

APPARTEMENT COLONIE 7

€ 340,00 per nacht incl btw
8 slaapplaatsen, 1 badkamer met 
bad en apart toilet
Exclusief gebruik van bedlinnen en 
handdoeken
Geen ontbijt inbegrepen.

Huur bedlinnen + handdoeken
€ 25,00 per gast incl btw



BTW

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zie www.colonie7.be.

PARKING

Gratis parking tot 150 plaatsen. Laadpalen voor elektrische 
wagens voorzien.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Uw reservatie wordt def initief na terugzending van de door u 
ondertekende opdrachtbevestiging.

Het def initieve aantal gasten, tafelplanning geeft U ons ten 
laatste 10 werkdagen vóór het evenement door. Indien u 
vragen hebt kan u steeds terecht op het hierna vermelde 
telefoonnummer, +32 4 76 45 19 19.

ALGEMENE MODALITEITEN
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KAPELSTRAAT 10
2330 MERKSPLAS

___________

P: 014 81 12 94
E: INFO@COLONIE7.BE

ONTDEK DE TOEKOMST
VAN COLONIE 7

SCAN MEJanuari 2023 Publicatie aanbesteding binnenconstructie

Mei 2023 Aanvang werkzaamheden (+- 8 maanden)

Voorjaar 2024 Opening hotel, restaurant & meeting rooms

Tijdlijn
Juni 2022 Finaliseren bouwplannen + renovatie


