
Kies je overnachting

Do It Yourself

Je krijgt de plek zonder enige service.  Dit betekent
dat je met de beschikbare ruimtes en materialen
(matjes, stoelen, tafels, meditatiekussen, ...)  zelf
zorgt voor de gewenste aankleding. Bij vertrek laat
je alles achter in opgeruimde en propere staat.

Verder krijg je toegang tot  de 30ha  natuur van het
park, tot de gastenkeuken en tot de eeuwenoude 
 krachtplek die de Heerlijckyt is. 

Wat krijg je? 

Voor wie? 

vrouwencirkels & mannenvuren
dansavonden of -workshops
yogaretreats
bodywork opleidingen
verbindende team-gatherings
doorgedreven BodyMindSoul programma's 

De DIY is een ideale formule voor groepen die
maximaal met elkaar willen verbinden of helemaal
hun eigen ding willen doen. Informeel en in alle
privacy. We denken bijvoorbeeld aan: 

Waar zorg je zelf voor? 
klaarzetten van de zaal volgens eigen wens.
meebrengen van dranken en versnaperingen.
eten: je kookt zelf, brengt een  potluck mee,  of
schakelt onze huiscateraar in.
ontbijt 
thee en koffie
ontvangen en inchecken van de deelnemers.
aftrekken van de bedden en het verzamelen van
de gebruikte lakens en handdoeken.
het volledig opruimen & borstelproper
achterlaten

for those who want to raise the frequency too 
voor mensen en groepen die de Heerlijckyt  al goed
kennen in het praktisch reilen & zeilen.
voor groepen die zelf een team (vrijwilligers)
meebrengen en ervaring hebben met hosten &
organiseren
voor zij die heerlijcke zomerweken of stille
winterweken willen co.creëren
mits deelnamemogelijkheid van een paar van onze
medewerkers
mits combineerbaar met onze andere groepen

Budgetvriendelijke voorstellen voor groepen die hun verblijf zélf  organiseren

Wij maken jullie wegwijs en vertrouwen jullie de sleutels toe. Jullie dragen zelf zorg voor het koken &
organiseren en laten alles netjes achter. Zo maken we de 'transformational power' van deze plek
toegankelijk voor meer mensen én versterken we onze missie samen. 

Onder welke voorwaarden? 



3 dagen
(8u - 18u)

 
€ 1.386

4 dagen
(8u - 18u)

 
€ 1.932

6 dagen
(8u - 18u)

 
€ 2.870

7 dagen
(8u - 18u)

 
€ 3.234

Wat is mogelijk?

weekend 
(vr 19u - zo 20u)

 
€ 1.260

Small Group DIY

Om tegemoet te komen aan de meest gangbare vragen, stelden we een aantal standaard
pakketten samen. Van een halve dag tot een hele week, van 1 zaal tot het hele domein:

PAKKET PAVILJOEN: 
Tuinzaal +  InZicht 

PRIJZEN (excl btw)*

5 dagen
(8u - 18u)

 
€ 2.352

enkel in laagseizoen: vakantieweken of verlengde weekends 

1 zaal (Tuinzaal)
5 kamers met 14 bedden voor  14 personen
(InZicht)
1 huiselijke keuken (InZicht) 

max. 14 personen - incl:

met campers, tenten, extra kamers uitbreidbaar
tot max. 30 personen. 

weekend 
(vr 19u - zo 20u)

 
€ 2.970 

3 dagen
(8u - 18u)

 
€ 3.267

6 dagen
(8u - 18u)

 
€ 6.765 

4 dagen
(8u - 18u)

 
€ 4.554

7 dagen
(8u - 18u)

 
€ 7.623

Medium Group DIY
PAKKET SCHUUR: 
Houtschuur +  Tuinzaal + Veldpoort

2 zalen  (Houtschuur + Tuinzaal) 
18 kamers met 33 bedden voor 35
personen.
1 professionele keuken 
Veldpoorttent

max. 35 pers. - incl:

met campers, tenten, extra kamers
uitbreidbaar tot max. 45 personen. 

PRIJZEN (excl btw)*

5 dagen
(8u - 18u)

 
€ 5.544

enkel in laagseizoen: vakantieweken of verlengde weekends 
*de exacte btw uitsplitsing is te vinden op de offerte  

*de exacte btw uitsplitsing is te vinden op de offerte  



3 dagen
(8u - 18u)

 
€ 6.633

4 dagen
(8u - 18u)

 
€ 9.246

6 dagen
(8u - 18u)

 
€ 13.735

7 dagen
(8u - 18u)

 
€ 15.477

weekend 
(vr 19u - zo 18u)

 
€ 6.030

Large Group DIY
Pakket domein:
kasteel + alle zalen en kamers

PRIJZEN (excl btw)*

5 dagen
(8u - 18u)

 
€ 11.256

6 zalen (Houtschuur + Koetshuis + Torenkamer +
Oostschuur + Koewachtershuis +  Tuinzaal
35 kamers met 67 bedden voor 73 pers.
tenten en campers mogelijk
3 keukens (Kasteel + Veldpoort  + InZicht) 

max. 150 personen - incl:

enkel in laagseizoen: vakantieweken of verlengde weekends 
*de exacte btw uitsplitsing is te vinden op de offerte  

1 dag
(8u - 20u)

 
 

€ 300
€ 450

1-30 pers
31-60pers.

Oostschuur

Last Minute DIY
1/2 of 1 dag in Oostschuur, Houtschuur of Yurt
PRIJZEN 
(excl 21% btw)

1/2 dag 
13 u -  18u of
8u30 - 24u

€ 200
€ 300

mét ingerichte
veldpoortkeuken

 
+ € 150
+ € 150

enkel voor inhoudelijk workshops & programma's
in laagseizoen (vakanties) & in weekends
niet op do-vr
enkel voor last-minutes, vanaf 6 weken op voorhand

Oostschuur: max. 60 pers.

Houtschuur: max. 80 pers. 

Yurt: max 20 pers.

extra optie: professionele keuken (Veldpoort) 

1-30 pers
31-60pers.
61-80 pers.

Houtschuur
€ 200
€ 300
€ 400

€ 300
€ 450 
€ 600

+ € 150
+ € 150
+ € 150

1-20 pers.
Yurt

€ 150 € 150

Omdat we voorrang geven aan meerdaagse
verblijven, is deze formule enkel onder
specifieke voorwaarden te verkrijgen:



Wat is waar

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

De Heerlijckyt ligt centraal in de driehoek België, Nederland, Duitsland en op slechts 40 minuten van
Brussels Airport. Ideaal dus voor grote internationale retreats.

Ook al is er ruime parkeergelegenheid op onze parking, we nodigen uit  om maximaal te carpoolen. Niet
enkel goed voor het milieu, maar ook een geweldige kans tot verbinding.

Het dichtsbijzijnde station is het station van Diest. Vanaf daar is het slechts 25 minuten met de fiets.

Hulp nodig?
Wil je kennismaken en de haalbaarheid van jouw opzet aftoetsen? Neem contact op! We ontmoeten
je graag vrijblijvend voor een intakegesprek om te ontdekken of we elkaar wederzijds kunnen
versterken. 

Heb je bij het plannen & organiseren van jouw retreat of workshop praktische hulp nodig? Wil je
graag onze expertise en co-creatiekracht inschakelen? Hiervoor rekenen we €40/uur.

Vrijwilligers
Voor Do It Yourself activiteiten is het ideaal om te werken met vrijwilligers. Zo kan je een heel aantal
van de huishoudtaken laten uitvoeren door vrijwilligers in ruil voor korting of kosteloze deelname. 
 Win-win voor iedereen. 

Deelname Heerlijckyt
De Do It Yourself formule (DIY) kwam tot leven voor groepen die de Heerlijckyt willen gebruiken
voor BodyHeartSoul programma’s en dit niet kunnen aan onze standaard business tarieven. Om een
verblijf op de Heerlijckyt toch mogelijk te maken, verlagen we onze prijzen substantieel en delen we 
 onze expertise om samen inhoudelijke programma’s te co-creëren. 

In ruil vragen we een kosteloze deelname voor 1 à 2 teamleden van de Heerlijckyt aan het
programma. Zij fungerend dan tevens als ervaren vrijwilligers en kunnen een afgesproken aantal taken
opneme. Zo kunnen we jullie ter plekke maximaal ondersteunen en leren wij het programma 'van
binnenuit kennen'.  

Praktische organisatie


