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Tarieven verhuur lokalen en catering 
 
 
Alle activiteiten dienen ruim op voorhand aangevraagd te worden via het secretariaat van het 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, bij voorkeur per mail: bc.deliereman@natuurpunt.be. 
Je ontvangt nadien een aanvraagformulier. 
 
Opmerkingen: 

- Honden zijn NIET toegelaten in het bezoekerscentrum of bij gegidste wandelingen. 

- Voorzie gepast schoeisel, eventueel laarzen indien je een arrangement aanvraagt. 

Interesse in een expositie in de tentoonstellingsruimte?  Interesse in ons educatieve aanbod voor 
groepen en/of scholen?  Meer informatie hierover is te verkrijgen op het secretariaat van het 
bezoekerscentrum: bc.deliereman@natuurpunt.be. 
 
Het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman vzw stelt twee lokalen ter beschikking voor 
vergaderingen, workshops, lezingen, cursussen en dergelijke: 
 

- Heidezaal (een grote multifunctionele ruimte) 

- IJsvogelzaal (een middelgrote vergaderruimte, ook als leslokaal te gebruiken)  

Voor de verhuur van de lokalen hanteren we volgende tarieven: 
 

Moment Heidezaal IJsvogelzaal 

Halve dag (week) 9u-13u OF 13u-17u  € 70 € 50 

Hele dag (week) 9u-17u  € 100 € 75 

Avondtarief 19u-22u  € 100  € 100 

Halve dag (weekend + feestdag) 9u-13u OF 13u-17u  € 100  € 100 

Hele dag (weekend + feestdag) 9u-17u  € 150  € 150 

Bijkomend begonnen uur  € 35  € 35 

 
 
Het Gemeentebestuur Oud-Turnhout, Toerisme Oud-Turnhout, Heemkundekring Corsendonca en 
Natuurpunt zijn partners van het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman en kunnen gratis 
beschikken over de zalen, enkel na correcte afspraken met de administratie van het bezoekerscentrum 
én indien de lokalen niet verhuurd zijn. 
 
Deelnemers aan een begeleide wandeling, incl. Ziekenzorg Oud-Turnhout, kunnen eveneens gratis 
gebruik maken van de zalen, enkel indien de cafetaria volzet is én de multifunctionele ruimte niet 
verhuurd wordt. 
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A. Verbruik in de lokalen 

 
Het meebrengen van eigen dranken en catering is niet toegelaten. 
 
Deelnemers aan begeleide activiteiten van scholen (basisschool, eerste graad secundair onderwijs) 
mogen eigen dranken in blik, brik of pvc meebrengen om te verbruiken tijdens de middagpauze.  Indien 
drank wordt aangekocht: geldende cafetariaprijzen. 
 
Prijzen dranken in de lokalen, incl. B.T.W. en op voorhand klaar gezet: 
 

- thermos koffie (1,8 l) €   10,00 

- thermos thee (1,8 l)  €   10,00 

- fles wijn, rood en wit (0,75 l)  €   14,00 

- fles water, rood en blauw (1 l)  €     5,00 

- fles fruitsap: appel, appel-rabarber, appel-bosbes, appel-kers, … (1 l)  €     8,00 

  

Eens geopend wordt de hele fles aangerekend. 
Een thermos wordt per klaargezette en bij gevraagde thermos aangerekend. 
 
Prijzen andere dranken, o.a. bieren: 

- geldende cafetariaprijzen 

- zelf af te halen in de cafetaria. 

 

B. Catering 

 
Op verzoek kunnen vanaf 10 personen broodjes worden voorzien door de vaste leveranciers van het 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman. Vanaf 15 personen kan een buffet voorzien worden.   
 
Andere wensen zijn bespreekbaar en steeds in overleg.  
 
Broodjes zijn minstens een week op voorhand te bestellen via bc.deliereman@natuurpunt.be, een 
buffet dient minstens drie weken vooraf besproken te worden.   
 
De vermelde prijzen zijn steeds incl. B.T.W. 
 

1. Biologische catering 

 
- Broodjes 

o Half stokbrood: € 5,50 per stuk (minimumafname van 10 stuks) 

o Piccolo: € 4,50 per stuk (minimumafname van 10 stuks) 

Beleg keuze uit: 
o Gewoon: vissla, hesp, salami, gerookte hesp, kippewit, kaas 

o Vegetarisch: veggie met pit, tartino, cashewspreads (groene kruiden, champignon, 

pompeon), vegan kaas, seitancurry, wortelbroodbeleg, linzensla, tofusla 
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- Koud buffet - € 17,00 per persoon 

o Pastasalada, tabouleh, broodjes, iets van beleg, rauwkost (groenteschotel) 

o Extra optie: schotel gemengde vleeswaren, meerprijs: € 4,70 per persoon 

- Kaasplank met brood (± 250g per persoon) - € 22,50 per persoon 

- Warm buffet - € 19,00 per persoon 

o Optie 1: soep, chili con of sin carne met randproducten zoals zure room en 

guacamole, broodjes, geraspte kaas 

o Optie 2: soep, stoofvlees of groentenstoofpot, broodjes 

o Optie 3: soep, groentencurry of curry met vlees of kip, broodjes 

- Dessert 

o Lange rozijnenkoek: € 2,50 per stuk 

o Brownie: € 2,50 per stuk 

o Broodpudding of yoghurttaart: € 2,80 per stuk 

o Rijstpap: € 3,10 per stuk 

 

2. Niet-biologische catering 

 

- Verse soep (minimum 15 personen) 
o Dagverse soep boordevol verse groenten met vers meergranenbrood (€ 8,00 

persoon),  

o Dagverse soep boordevol verse groenten zonder brood (€ 5,00 persoon) 

 

- Belegde broodjes (minimumafname van 10 stuks) 
o Assortiment basis (Half stokbrood: € 5,00 per stuk of persoon)  

 Mengeling: Broodje gezond, smos kaas, smos hesp, smos kaas en hesp 

o Assortiment speciaal (Half stokbrood: € 6,50 per stuk of persoon) 

 Mengeling: Italiaanse broodje, club gerookte zalm, belegd broodje met kip  

Vegetarisch assortiment is mogelijk 
Variaties zijn op aanvraag mogelijk. 

 
- Eveneens op aanvraag te verkrijgen 

o Koffiekoeken, diverse soorten: € 2,00 per stuk 

o Fruitmand, diverse seizoenfruit: € 3,00 per persoon 

 

C. Annuleringsvoorwaarden 

 
De zaal kan kosteloos geannuleerd worden tot ten minste veertien dagen vóór de effectieve 
verhuurdatum. Bij een laattijdige of geen annulering wordt het volledige tarief (van zaal én eventueel 
catering) aangerekend. Een annulering dienst steeds schriftelijk te gebeuren, dit kan per brief of per 
mail. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT van 22/12/2003 
 
1. Uitbating van de cafetaria door derden wordt niet toegestaan. Dit houdt ook in dat het niet is 

toegestaan om zelf dranken in eigen beheer te verbruiken of te verkopen. 

 

2. Alle dranken dienen afgenomen te worden via de cafetaria van het bezoekerscentrum aan de daar 

geldende prijzen. 

 

3. De vrijwilligers die de cafetaria uitbaten bedienen alleen achter de toog. Gebruikers van de 

multifunctionele ruimte of het leslokaal dienen zelf hun dranken af te halen in de cafetaria. De 

bestelling wordt aan de vrijwilliger betaald, tenzij vooraf andere afspraken gemaakt werden met 

het secretariaat van het bezoekerscentrum. 

 

4. Groepen die een maaltijd wensen te organiseren kunnen dit enkel via het bezoekerscentrum. Ook 

broodjes kunnen alleen besteld worden via het bezoekerscentrum. 

 

5. Koken in het bezoekerscentrum mag niet, opwarmingssystemen die werken op gas worden niet 

toegestaan. 

 

6. De lokalen van het bezoekerscentrum worden in principe enkel verhuurd tijdens de openingsuren. 

Verhuur buiten de openingsuren wordt enkel toegestaan na overleg met het secretariaat van het 

bezoekerscentrum en mits het in acht nemen van strikte afspraken. 

 

7. De lokalen van het bezoekerscentrum worden niet verhuurd voor privéfeestjes, tenzij gekoppeld 

aan een educatief programma van het bezoekerscentrum. 

 

8. Na een schriftelijk verzoek aan de Raad van Beheer van het Natuureducatief Bezoekerscentrum 

Landschap De Liereman vzw kan deze besluiten om aan de partners van deze vzw (Toerisme Oud-

Turnhout / Heemkundekring Corsendonca/ Gemeentebestuur Oud-Turnhout / Natuurpunt) 

toelating te geven om in eigen beheer dranken te verkopen of te verbruiken. Deze dranken kunnen 

uitsluitend besteld worden via het bezoekerscentrum.  Aan hen wordt het gangbare tarief 

aangerekend. 

 

9. Tijdens de normale openingstijden dient de cafetaria steeds toegankelijk te zijn voor eventuele 

bezoekers. 

 

10. Schoolgroepen die deelnemen aan door het bezoekerscentrum georganiseerde educatieve 

activiteiten kunnen daar drank bestellen. Het is in dit geval ook toegestaan om door de leerlingen 

zelf meegebrachte dranken te verbruiken bij hun boterhammen of lunchpakket. 

 

11. Honden zijn verboden in alle gedeelten van het bezoekerscentrum. 


