
 

 

 

Stevoort, 29/08/2022 

 

Geachte Heer/Mevrouw, 

 

Naar aanleiding van ons contact bezorg ik u graag het aanbod bij Het Busselhof. 

Ons verhaal 

Het Busselhof in Hasselt is niet alleen een duurzame & exclusieve vergaderlocatie, maar ook 

een uniek stukje erfgoed uit de 19de eeuw gerestaureerd met respect voor oude materialen en 

technieken. In 2018 besloten Nyree en Johan om een deel van de vierkant hoeve om te vormen 

tot een multifunctionele ruimte waar je kan vergaderen, opleidingen organiseren tot zelfs 

muziek spelen. In hun zoektocht naar een naam dook het koppel in de geschiedenis waar het 

omgevende landschap gekend stond als ‘Busselkes’ en zo werd ‘Het Busselhof’ geboren. 

Dankzij onze vlotte bereikbaarheid in de rand van Hasselt, kunnen alle gasten snel ter plaatste 

komen. Als gastgevers zorgt het Busselhof-team voor een hartelijke ontvangst alsook de 

verzorgde koffiepauzes, een lunch en/of diner. Onze locatie is de kers op de taart, in een stijlvol 

gerenoveerde hoeve bevindt u zich midden in de natuur zodat uw meeting in alle rust kan 

doorgaan. 

 

In de volgende pagina vindt u meer toelichting over onze diensten in details, alsook een 

indicatieve prijslijst (excl. btw) van ons aanbod. Uiteraard kijken wij uit naar uw feedback om 

deze verder uit te werken. 

Aarzel niet ons te contacteren met verdere vragen en/of bemerkingen. 

Wij doen graag het nodige. 

     

   

Nyree Claes 
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Paardenstal of Bakhuis (of bij mooi weer op het terras) 

ONTVANG UW GASTEN IN ONZE “PAARDENSTAL” OF “BAKHUIS” 

 

Een stijlvol ontvangst in een van deze prachtige 

afgewerkte ruimtes met zicht op het binnenhof. 

Zowel de Paardenstal als het Bakhuis lenen zich 

ideaal voor onthaal, verwelkoming, maar ook lunch, 

diner en/of polyvalent gebruik. 

De Paardenstal of het Bakhuis kan samen met de 

meetingroom ter beschikking gesteld. Hierbij krijg je 

ook vrij gebruik van het terras met eiken tafel en 

zicht op de omliggende weidelandschappen.  

 

 

Wij stellen u graag mogelijkheden per dagdeel voor. Verder vindt u tevens onze 

vergaderpakketten, beschikbaar vanaf 10 gasten. 

 

 

Ontvangstkoffie met mini koffiekoeken/verse wafeltjes/fruit 

Ontvangstkoffie (onbeperkt koffie, thee, waters, bio-appelsap ) met 

versnaperingen (naargelang tijdstip van de dag) 
 

€ 10 p.p. 

Ontbijt (vanaf 15 gasten) 

Ontvangstkoffie met een ontbijtbuffet: verschillende soorten broodjes, 

kazen, 3 soorten charcuterie, vers fruit en fruitsla, yoghurt, zoet beleg, 

roerei en spek.  
 

 € 30 p.p. 

Busselhof Ontbijt (vanaf 15 gasten) 

Ontvangstkoffie met een ontbijtbuffet aangevuld met gerookte zalm, 

assortiment streekkazen en een glaasje champagne. 

 € 35 p.p. 

about:blank
about:blank
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Paardenstal of Bakhuis (of bij mooi weer op het terras)

Break  

Onbeperkt koffie, thee, waters, bio-appelsap. 

 

€ 10 p.p. 

Busselhof Break 

Break aangevuld met onze Busselhof Mocktail 

(Appel-Gember-Rozemarijn) met verse 

Busselhof wafeltjes 

€ 15 p.p. 

 

Paardenstal of Bakhuis (of bij mooi weer op het terras) (enkel in aansluiting op uw vergadering)

Luxe broodjeslunch met verse soep 

Buffet met verse groentesoep en een variëteit van belegde broodjes, 

inclusief waters. 

 

€ 20 p.p. 

Gezond salade buffet 

Buffet met 3 verschillende salades en koude pasta’s met sausjes en brood, 

inclusief waters. 
 

€ 25 p.p. 

Pastabuffet 

Buffet met 3 verschillende verse pasta’s (waarvan één vegetarische), 

inclusief waters. 

€ 35 p.p. 

 

Paardenstal of Bakhuis (enkel in aansluiting op uw vergadering)

Receptie 

3 huisbereide hapjes aangevuld met een mocktail/bubbels/wijntje 

 

€ 20 p.p. 

Pastabuffet 

Buffet met 4 verschillende verse pasta’s (één vegetarische) en een dessert.  
 

€ 40 p.p. 

Drankenforfait 

Waters, aangepaste wijnen en koffie of thee 

 

€ 20 p.p. 

Busselhof diner  

Onze externe kok maakt u een offerte naargelang uw budget en wensen 

(excl huur van onze locatie) 

 

  

about:blank
about:blank
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vanaf € 250 per dagdeel (4u) 

Onze meeting room is naast meubilair uit duurzame producten ook voorzien van alle 

faciliteiten om van uw meeting een succes te maken. 

 Wifi  

 Beamer 

 Whiteboard  

 Flipchart  

 Water en koffie tijdens meeting 

 Airco en daglicht 

 

   

 

Sfeervolle en professionele werkruimte klaargezet volgens uw wensen zodat u zich voor 100% 

kan concentreren op uw werk. 

 

Mogelijke tafelschikkingen 

1. U-vorm opstelling: 16 - 20 plaatsen 

2. Schoolopstelling: 16 - 20 plaatsen 

3. Carré opstelling klein: 8 - 12 plaatsen 

4. Carré opstelling groot: 12 - 16 plaatsen 

5. Theateropstelling: 30 plaatsen 

6. Kringopstelling: 20 plaatsen 

 

Terras 

Meeting Room Bakhuis Paardenstal 

about:blank
about:blank
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vanaf 15 gasten

Business Meeting Package 

Inclusief  

 Ontvangstkoffie met mini viennoiserie en fruit 

 Meetingroom All-in (gedurende 8u) 

 Voor-namiddag break met versnaperingen 

 Luxe broodjeslunch met verse soep 

 

€ 70 p.p. 

Business Flex Package 

Inclusief  

 Ontvangstkoffie met mini viennoiserie en fruit 

 Meetingroom All-in (gedurende 8u) 

 Voor-namiddag break met versnaperingen 

 Gezond Saladebuffet 
 

€ 75 p.p. 

Bij ons kan u ook terecht voor leiderschapsopleidingen. Onze opleidingen worden op vraag 

van onze opdrachtgevers uitgewerkt. Naargelang de noden van het bedrijf kan er een keuze 

gemaakt worden uit verschillende modules (Persoonlijkheid en leiderschap, Situationeel 

leiderschap, Leiderschap in de zorg, Aansturen van teams, Vergadertechnieken, 

Timemanagement en delegeren, Ontwikkeling van een visie met strategiekaart, Voeren van 

feedback –en evolutiegesprekken en Conflictmanagement). Iedere module duurt een dagdeel. 

Na het intakegesprek met de opdrachtgever wordt er een offerte op maat uitgewerkt. 

   

about:blank
about:blank
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vanaf 15 gasten

Naast vergaderen organiseren we in het Busselhof ook teambuildings voor onze gasten. We 

bieden vier verschillende teambuildings aan: twee actieve (‘Back-To-Nature’ en ‘Busselhof-

Spelen’), één educatieve (‘Bubbels Tasting’) en een tocht op een ecologische E-Bike. Het 

ultieme doel van de teambuildings is om Busselkes-punten te verzamelen en zo ons Busselhof 

logo samen met jouw collega’s op een groot spelbord te vervolledigen. Benieuwd of het jouw 

team zal lukken? Deze activiteiten nemen een ½ dag in beslag en zijn te combineren met een 

dagdeel meeting room of een opleidingsdeel leiderschap. 

 

BACK-TO-NATURE 

Onder begeleiding voeren jullie een set van 

opdrachten uit op ons binnenhof en in de 

omliggende Herkenrodebossen. Trek alvast jullie 

wandelschoenen aan. (5 uren) 

 

Inclusief 

 Ontvangstkoffie viennoiserie/bio-wafeltjes 

 Verrassingsbreak  

 Luxe broodjeslunch met verse soep 

 

 

 

 

€ 65 p.p. 

BUSSELHOF-SPELEN 

Onder begeleiding voeren jullie een set van oude 

hoeve-spelletjes uit waarbij teams strijden voor 

zoveel mogelijk punten. Zin om in de natuur tegen 

mekaar te strijden? (4 uren) 

 

Inclusief 

 Ontvangstkoffie viennoiserie/bio-wafeltjes 

 Luxe broodjeslunch met verse soep 

 

€ 55 p.p. 

 

 

about:blank
about:blank
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BUBBELS-TASTING 

Na een uitleg over het maken van mousserende 

wijnen worden jullie ondergedompeld in een 

blinde proeverij. Herken jij het verschil tussen 

Champagne en Cava? Wat is het verschil tussen 

een brut en demi-sec? Een rustige, maar gezellige 

activiteit boordevol bubbels met een leuk 

spelelement. (4 uren) 

 

Inclusief 

 Begeleiding 

 Diverse soorten bubbels 

 Tapasschotel 

 

 

 

 

 

€ 70 p.p. 

E-SCOOTER ROUTE 

Ben jij al bekend met het mooie natuurlandschap 

van Limburg? Vertrek vanuit het Busselhof en 

maak een prachtig ritje op een ecologische E-

scooter!  

 

Inclusief 

 Ontvangstkoffie mini viennoiserie en fruit 

 Break met versnaperingen 

 Luxe broodjeslunch met verse soep 

 

€ 85 p.p. 

about:blank
about:blank
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Het Busselhof is niet alleen ideaal gelegen, maar is ook prachtig veelzijdig…. In ons jonge 

bestaan waren onze beide aperitiefconcerten “Jazz @ Busselhof” & “Franse Chansons” een 

succes. De feedback was lovend, zowel muzikaal als naar ontvangst. In de toekomst worden 

nog meer muzikale events gepland in het Busselhof.  

Onze huismuzikante Anaïs kan ook zorgen voor een fantastische afsluiter van uw opleidings- 

of vergadermoment. 

   

 

Vanuit Antwerpen 

> Volg E313 tot Hasselt  

> Neem Afrit 27 – Hasselt West  

> Volg rechtdoor Stevoortse Kiezel 3,5 km  

> Sla rechtsaf op Kermtstraat  

> Uw bestemming ligt links na 1,2km 

Vanuit Brussel 

> Volg E40 tot Bertem  

> Neem E314, richting Lummen  

> Neem E313 in Lummen, richting Hasselt  

> Neem Afrit 27 – Hasselt West  

> Volg rechtdoor Stevoortse Kiezel 3,5 km  

> Sla rechtsaf op Kermtstraat  

> Uw bestemming ligt links na 1,2km 

 

Er zijn verschillende parkeerplaatsen voorzien rond het 

Busselhof. Parkeer voor het pand op de aangegeven 

parkeerplaatsen, of rijd rechts langs het pand over de 

servitudeweg om vanachter te parkeren op een van de tien 

parkeerplaatsen. 

Binnenkoer Huismuzikante Anaïs Jazz Event : “La Vie en Rose” 

about:blank
about:blank

