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nurishing conscious leadership

Wil je een belangrijk levensmoment vieren? Een huwelijk, een geboorte, een jubileum, of een
ander moment dat bijzondere aandacht verdient? Op een betekenisvolle manier, met passende
cateraars en ritueelbegeleiders die jouw viering ondersteunen en mee vormgeven?  

Dan is de Heerlijckyt dé plek bij uitstek. De bezieling van het eeuwenoude kasteel en de 30ha
natuur vormen samen met ons team en onze 'Vier het Leven' partners het recept om jouw
viering tot een onvergetelijk moment te maken. 
Ontdek hieronder onze mogelijkheden: 

Celebrating Life

In deze formule huur je de hele
vierkantshoeve van vrijdagavond tot
zondagnamiddag. Naast de  Houtschuur die
dienst doet als feestzaal, krijg je ook een
ceremoniezaal, twee kleinere zalen,  alle
kasteelruimtes, en een aantal buiten-ruimtes
ter beschikking. Ook zijn 30 kamers
inbegrepen. 

Dit maakt dat je samen met je gasten volop
tijd en ruimte kan geven aan de viering van
jouw  levensmoment. 

XL edition

In deze formule huur je de Houtschuur
samen met het  aanpalende terras  +
feesttent en de professionele keuken.
Ideaal voor rustige babyborrels, familie- of
pensioneringsfeesten, ...

Er zijn verschillende formules mogelijk
waaruit je kan kiezen: avondformule op
vrijdag/zaterdag, of namiddag-formule op 
 zaterdag/zondag.  Graag  aansluitend
overnachten? Dat kan mits  er kamers
beschikbaar zijn en vanaf een minimum
van 6 kamers.  

van half april tot half oktober

van half oktober tot half april 

Planting 'Seeds for Centuries'
De Heerlijckyt dankt haar magie als transformatieplek mede aan de natuur die haar  al vele
eeuwen omringt. Daarom kiezen we ervoor om een deel van jullie bijdrage aan de natuur terug te
geven. Zo kunnen we blijven zorg dragen voor de vernieuwing van het park en landgoed. Een
investering voor de komende eeuwen die we niet alleen kunnen dragen. 

We vragen daarom naast een vaste huurprijs ook een engagement van jullie  om een gift te doen,
‘Seeds for Centuries’, zodat de nieuw geplante bomen niet alleen getuige mogen zijn van jullie
levensgeluk, maar ook van dat van vele volgende generaties. Nóg waardevoller wordt het als je
jouw gasten hierbij betrekt! Met een bomen-geboortelijst kan je hen vragen een gift te doen aan
onze Stichting 'The Village & the Common Fields of Grace'. Zo breidt gast na gast het natuur-
bewustzijn zich uit ...



KOETSHUIS
55 m2 - max 20  pers.

Praktisch
Dé (organisatorische) vraag is natuurlijk of de Heerlijckyt past bij het soort feest dat je wenst en
bij het aantal gasten dat jij voor ogen hebt. We zetten hier alvast alle praktische details op een
rijtje. Dit geeft je een goede indicatie. 

De  exacte aantallen zijn uiteraard afhankelijk van jouw wensen: gewenste  opstelling, soort tafels,
de buffetten in de ruimte, de grootte van je dansvloer, …

XL XSFORMULE

PERIODE half april - half oktober half oktober - half april

ZALEN
(zie grondplan)

Kasteel met eetzaal, salon en bar
Houtschuur (feestzaal)
Veldpoortkeuken
Oostschuur (ceremoniezaal)
2 kleinere zalen: Koetshuis &
Koewachtershuis
Binnenplein
Buiten-ceremonieplekken:
Kastanjeboom & weide 

Houtschuur (feestzaal)
Veldpoortkeuken
Houtschuur terras + tent 

KAMERS

PRIJZEN
excl. catering en

huur van extra
materiaal: extra

tafels, ronde tafels,
servies,  tafellinnen,

...  

CATERING

incl. 30 kamers voor 66 personen en
incl. standaard ontbijt op
zondagochtend (voor het aantal
beslapen bedden)

kamers boeken kan mits
beschikbaarheid en vanaf min. 6
kamers

te bespreken via onze vaste partner:
Nori Catering (www.noricatering.be)

via Nori Catering of één van
onze andere cateraars.
via eigen cateraar (+300€)

CEREMONIE in de Houtschuur, Oostschuur of
één van de buitenplekken 
via eigen partner of één van onze
ritueelbegeleiders

in de Houtschuur 
via eigen partner of één van onze
ritueelbegeleiders

9950€ incl btw
voor de huur van alle inbegrepen
ruimtes van vr 19u - zo 14u

+ engagement van jullie/jullie gasten om
een gift te doen voor ‘Seeds for
Centuries’. 

prijs volgens arrangement:
vr 19 - 01 u: 850€ incl btw
za 13 - 01 u: 1200€ incl btw
zo 12 -20u: 850€ incl btw

+engagement van jullie/jullie gasten om
een gift te doen voor ‘Seeds for
Centuries’.  

MAX # GASTEN
 receptie

 
diner met 

 ronde tafels
 

diner met
rechte tafels

 
dansfeest

 
 

theatersetting

190 (Houtschuur of Kasteel)

72 in Houtschuur of 122 in Kasteel
(verschillende ruimtes)

90 in Houtschuur en/of 147 in Kasteel
(verschillende ruimtes)

180 (Houtschuur) en/of 150 
 (Oostschuur + Koewachtershuis)

160 (Houtschuur) of 80 (Oostsch.)

190 (Houtschuur)

72 (Houtschuur)

90 (Houtschuur)

-

160 (Houtschuur) 

Omdat er in deze formule mogelijk
ook andere gasten op het domein
verblijven, vragen we om het aantal
decibels te beperken.



Heerlijck ontbijt: + € 7,5 pp = standaard ontbijt + koffiekoeken/gemengde
broodjes/ontbijtgranen/ yoghurt/eitjes/beleg/koffie/thee/fruitsap. 
Heerlijck uitgebreid ontbijt: + € 14,5 pp = heerlijck ontbijt +  cava, gerookte zalm, vers
fruitsla en flensjes.

 Aangezien wij enkel onze locatie verhuren is er bijkomende catering nodig. Hiervoor werken we
met een aantal vaste partners samen. Zij kennen onze plek en onze afspraken en kunnen jullie bij
uitstek begeleiden in het concreet uitwerken van jullie feest. Denk hierbij naast het eten en
drinken ook aan de huur van servies en bestek, van tafellinnen, van extra tafels en stoelen, van
decoratie etc. Voor XL werken we samen met Nori catering (www.noricatering.be), voor XS
hebben we meerdere partners.

In de XL formule is een standaard ontbijt op zondagochtend inbegrepen. Dit bestaat uit verse
pistolets met kaas/confituur en koffie/thee/fruitsap.  Graag wat extra verwennerij? Dan kan je
kiezen voor een:

Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets  I  +32 11 69 68 75  I  celebratinglife@heerlijckyt.org  I  www.heerlijckyt.org

Indien jullie na het lezen van deze info de kriebels voelen om hier ter plaatse de sfeer op te
komen snuiven, stuur dan gerust een mail. We bekijken samen op welk moment dit voor alle
partijen past: celebratinglife@heerlijckyt.org.

Wat is waar? 

Kennismaken via een rondleiding?

Catering en ontbijtmogelijkheden

Bij de XL  formule zijn alle zalen ingegrepen, uitgezonderd  Tuinzaal, SchoonZicht en Yurt. De
rest van het domein is toegankelijk om te wandelen, maar niet voor ceremonies ed.  Dit om de
permanente bewoners op het domein niet te storen.  

Bij de XS formule horen de Houtschuur, Veldpoort + Veldpoortkeuken. Bij deze formule zijn er
vaak ook andere groepen op het domein aanwezig. 

mailto:celebratinglife@heerlijckyt.org
mailto:celebratinglife@heerlijckyt.org

