
Combineer de betoverende klank- en lichtpromenade  
met een event in de prachtige Landcommanderij Alden Biesen... 

Herbeleef de rijke geschiedenis van de Landcommanderij Alden Biesen met Bilzen Mysteries, een 
nachtelijk, multimediaal parcours boordevol verrassingen.  

Met een tablet in de hand en een hoofdtelefoon op je oren maak je een ongeziene multimediale     
tijdreis doorheen 800 jaar geschiedenis van de Duitse Orde. Van Ridderbroeders op kruistocht over 
dansende nymfen in de romantische tempel van Minerva tot een verwoestende brand…  
Laat je meevoeren door het sprookjesachtige decor van Alden Biesen en door een boeiend verhaal 
gebaseerd op waargebeurde feiten. 

Groepsarrangementen 
Kom je met een groep van 35 personen of meer naar Bilzen Mysteries en wil je deze multimediale   
belevenis koppelen aan een feest of event? Maak het jezelf dan gemakkelijk en reserveer één van de 
geheel verzorgde groepsarrangementen (*): 

Pelgrims arrangement 

Prijs: € 55,00 pp, excl. btw 

 Bilzen Mysteries ticket 

 Culinaire hapjes 

 Dranken 

 Entertainment opties 

 

 

Vanaf minimum 50 p. 

Ridders arrangement 

Prijs: € 83,00 pp, excl. btw 

 Bilzen Mysteries ticket 

 Ontvangst 

 Themabuffetten 

 Dranken 

 Entertainment opties 

 

Vanaf minimum 35 p. 

Heer van Biesen arrangement 

Prijs: € 127,00 pp, excl. btw 

 Bilzen Mysteries ticket 

 Ontvangst 

 Heer van Biesen 3-gangendiner 

 Dranken 

 Goodie bag 

 Entertainment opties 

Vanaf minimum 35 p. 

Wens je een arrangement op maat? Contacteer ons en we werken een à la carte voorstel uit! 

(*) groepsarrangementen mogelijk op vrijdag-, zaterdag-, zondag- of maandagavond, op aanvraag en mits meerprijs op 
woensdag- of donderdagavond 
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Dit arrangement is ideaal voor wie een culinair extraatje wenst 

voor de deelnemers. 

Volg het spoor van de pelgrims en geniet voor of na de spectacu-

laire belevenis van heerlijke culinaire hapjes en sprankelende 

drankjes. Ontdek op de volgende pagina’s de verschillende me-

nu’s. Deze menu’s zijn steeds bespreekbaar met onze catering 

partner.   

Het imposante geheel van de landcommanderij herbergt prachti-

ge historische ruimtes. Afhankelijk van de grootte de groep ont-

vangen wij de gasten in restaurant Het Buitenhof (tot 100p.) of 

in de pachter Cuvelier. Beide zalen zijn gelegen middenin het 

kloppende hart van de site.  

We ontvangen de gasten aan hoge receptietafels en/of lage    

tafels.  

Wens je een herinnering in de vorm van foto’s, muziek of ander 

entertainment voor je event? Dan bieden wij je alvast keuze uit 

enkele leuke opties. 

€ 55 
excl. btw  

prijs pp aantal 

Vanaf 

50 p 

PELGRIMS  
arrangement omvat: 

 Bilzen Mysteries toegang 

 Culinaire hapjes 

 Dranken à volonté 

 Gedurende max. 4 uur 

 Entertainment opties 

PELGRIMS arrangement 
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PELGRIMS Menu  

DRANKEN 
Cava Lucentum Brut Nature  

Home made citroenlimonade of Ice Tea  
  “Puur Limburgs en home made” waters 

  Coca Cola en Cola Zero  

Bieren: Cristal | Heer van Biesen  

Huiswijnen:  witte en rode wijn | rosé in de zomer  
Maes Koffie (Limburgs streekproduct)  

 

WINTER 

Op de tafels 

Krokante boterstengels, koolputterskaas, oregano  

Opgelegde bosuitjes  

 

Geserveerde hapjes 

Drieluik van mini-clubs (2 pp)  

Zuurdesem, Limburgse kop, kruidenmosterd  

Zure haring, appel, curry en tomaat  

Brie, Loonse siroop, tartaar van noten  

 *** 

Drieluik van lauwwarme bruschetta:  

Tomaat en basilicum,  

Witloof, beenham, zachte mosterd  

Rivierkreeftjes, prei, harissa  

*** 

Salade van oude graansoorten, allerhande  
groenten en aromaten (vegetarisch)  

*** 

Arrosticini van Landras , tapenade van zwammetjes 

i.s.m. 

 

ZOMER 

Op de tafels 

Verschillende soorten mini tomaatjes,  
dip van kwark en verse kruiden  

Nachos, tomatensalsa  

 

Geserveerde hapjes 

Cake van olijven, crème van parmesaan en basilicum  

Brioche, plattelandspaté, blauwe bes  

*** 

Assortiment van lauwwarme bruschetta:  

Tomaat en basilicum, artisjok, rode ui en  
Grana Padano  

Kampernoelies, sjalot, dragon en parmezaan,  
doperwtjes, ricotta en munt 

*** 

Krokant taartje van gevogelte,  
zomergroenten en feta  

*** 

Vlaams groenterolletje, zacht gerookt spek,  
groene mosterd  
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prijs pp aantal 

vanaf 

35 p 

DRANKEN 
 
Cava Lucentum Brut Nature 
Home made citroenlimonade of Ice Tea  
“Puur Limburgs en home made” waters 
Coca Cola en Cola Zero  

Bieren: Cristal | Heer van Biesen  

Huiswijnen:  witte en rode wijn | rosé in de zomer  
Maes Koffie (Limburgs streekproduct) 
Pip’s Thee assortiment  
100% handgeplukte thee en Limburgs product   

Schuif aan bij de ridders en geniet van een heerlijke ontvangst 
met exquise hapjes & bubbels. Afhankelijk van het programma 
kun je daarna deelnemen aan de unieke belevenis Bilzen Myste-
ries of genieten van een overheerlijk buffet met verschillende 
streekgerechtjes. Op de volgende pagina’s vind je alvast enkele 
menuvoorstellen. Ook deze zijn bespreekbaar met onze catering 
partner.   

Je wordt steeds ontvangen in een feeërieke locatie, afhankelijk 
van de grootte de groep is dit in restaurant Het Buitenhof (tot 100 
p.) of in de imposante pachter Cuvelier. Beide zalen zijn gelegen 
middenin het kloppende hart van de site.  

Wens je foto’s, muziek of ander entertainment voor je event? Dan 
bieden wij je alvast keuze uit enkele opties. 

RIDDERS 
arrangement omvat: 

 Bilzen Mysteries toegang 

 Ontvangst met hapjes 

 Themabuffetten met streekgerechten 

 Dessert & koffie of thee 

 Dranken à volonté 

 Gedurende max. 6 uur 

 Entertainment opties 

€ 83 
excl. btw  

RIDDERS arrangement 
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RIDDERS Menu  
 

ROCK - TASTE - SMOKE  
 

Aardappelchips “Peper & zout” op tafel 
 
 

“Smokey flavoured” hapjes aan de foodbar: 
 

A la plancha gebakken scampi, zachtgerookt spek 
  

Gevulde kampernoelies, zuiderse groenten  
en oregano  

 
Gegrilde kippenvleugeltjes, soja,  

gehakte cashewnoten 
  

Buikspek, hoisin, Loonse siroop, sambal  
 

Bretsels Pulled Pork, pickles  
 

Arrosticini van Rund 
 

Gepofte aardappeltjes, zure room en bieslook  
 

Gegrilde aubergines 
 

BBQ Saus, tzatziki, tomatensalsa  
 

Verschillende artisanale broodsoorten & 
broodstokjes 

 
Olijfolie uit Puglia, hoeveboter, spekreuzel  

zeezout, grof gemalen peper  

i.s.m. 

 
LIMBURG BOVEN  

 

Voorgerechtenbuffet  
met smakelijke plattelandshapjes:  

Kipkap, boerenpaté, zure uitjes, graan mosterd,  
gepekelde groenten 

A la minute gebakken bloedworst en versuikerde 
appel  

*** 

Geurige erwtensoep, rookworst, spek, brood-
croutons  

Of  

Geurige soep van tomaat, ossenstaart en oregano 

 *** 

Hoofdgerechtenbuffet: 

 Witloof met gekookte achterham, gegratineerd 
met drie pittige kazen  

Of  

Ovenschotel, kalfsgehakt, tomaat, spinazie en sjalot  

Gehaktballetjes, Luikse saus  

Gebakken, licht gezouten spek  

Stamppot van bintjes met wintergroenten  

Wintersalade  

Of  

Stamppot met zomerknolletjes en  
groene tuinkruiden  

Knappende zomersalade, gefruite ui  

*** 

Rijstepap, confituren en garnituren  
van seizoenfruit  
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RIDDERS Menu  
 

BELGISCH WINTEREN 
 

Op de tafels: 
 

Plankjes met heerlijke jeneverpaté  
en kop, zure uitjes, augurkjes, mosterd  

en een zakje ovenvers hoevebrood  
 

*** 
Uitgebreid aperitief met verschillende heerlijke  

kleine gerechtjes in buffetvorm:  
 

Mosseltjes van Zeeuws goudmerk,  
(juli tot maart) 

à la minute gegaard ... 
 

Garnaalkroketjes 
of kroketjes van drie Belgische kazen  

Kruidenmayonaise  
 

Waterzooi van maïskip,  
allerhande seizoen groenten en aromaten 

 
*** 

 
Hoofgerecht:  

 
Rundersteak “Bleu Belge”  

Gebakken en versneden zoals u het wenst 
  

Groene platteland salade  
 

Frietjes & handgedraaide mayonaise  
 

*** 
 

Dame blanche a GOGO ... 
Rode neusjes,  

koekjes “Juul Destrooper”  
Marshmallows 

i.s.m. 

Supplement € 11 pp 
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prijs pp aantal 

vanaf 

35 p 

DRANKEN 
Cava Lucentum Brut Nature 
Home made citroenlimonade of Ice Tea  
“Puur Limburgs en home made” waters 
Coca Cola en Cola Zero  

Bieren: Cristal | Heer van Biesen  
Huiswijnen:  witte en rode wijn 
rosé in de zomer  
Maes Koffie (Limburgs streekproduct) 
Pip’s Thee assortiment  
100% handgeplukte thee en Limburgs  

€127 
excl. btw  

De Heer van Biesen nodigt je uit aan zijn feestelijk gedekte tafel! Dit is het 

meest uitgebreide arrangement en zeer geschikt voor groepen die op zoek 

zijn naar een unieke beleving in combinatie met uitgebreid dineren en hoog-

staand entertainment. 

De uitgebreide menu’s vind je op de volgende pagina’s, deze zijn uiteraard 

aan te passen aan je wensen. Onze catering partner denkt graag met je mee.  

Wij ontvangen de gasten aan mooi gedekte tafels met linnen, stoffen servet-

ten, zilveren kandelaars en bloemen in restaurant Het Buitenhof (tot 100 p.) 

of in de pachter Cuvelier.  

Dit arrangement combineer je best met enkele leuke entertainment opties, 

zoals een vuurspektakel, live muziek en/of DJ. Vergeet zeker geen fotograaf 

te boeken, zodat je nog lang kunt nagenieten van dit magnifieke event.     

Alle gasten ontvangen een goodie bag met Heer van Biesen bier en lekkere 

artisanale pralines. 

HEER VAN BIESEN arrangement omvat: 

 

 Bilzen Mysteries toegang 

 Ontvangst met hapjes 

 Uitgebreid diner 

 Dranken à volonté 

 Gedurende max. 8 uur 

 Goodie bag 

 Entertainment opties 

HEER VAN BIESEN arrangement 

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen | Tel. 089 51 93 47 | congrescentrumaldenbiesen@cjsm.vlaanderen.be  



HEER VAN BIESEN Menu  
LENTE ZOMER MENU 

 
Smaakmakertjes bij ’t aperitief 

Tafelsnoepjes: fris & vegetarisch 
 

Assortiment van diverse smaakmakertjes (3 pp)  
 

*** 
 

Voorgerecht met keuze uit: 
  

Tartaar van Graskalf, Tonijn,  fris van limoen en 
verschillende radijsjes (koud) 

 
Of 

Scampi, knappende groene salade, lauwwarme 
dressing van sjalot, Nouilly prat, krulpeterselie 

(lauw) 
 

Of 
Risotto “Aquerello” venkel,  

kort gebakken zeebaars,  garnaaltjes en  
blanke boter met saffraan (warm) 

 
Of 

Deense Kabeljauw, op de huid gebakken,  
Limburgse asperges en bieslookboter (warm) 

 
*** 

 
Soep met keuze uit: 

(*supplement € 4,95 pp)  
 

Aspergesoepje, mimosa van hoeve ei , lobbige 
room (van begin april tot einde juni ) 

 
Of 

Frisgroen soepje van komkommer,  
dragonbladjes, knappende prei 

 
Hoofdgerecht met keuze uit: 

 
Braadstukje van jong rund,  

fantasie van jonge en frisse groenten,  
specerijenjus en gefermenteerde look 

 
Of 

Haasje van graskalf, 
krokante zwezeriken met rozemarijn,  

Limburgse asperges 3 x anders  
(*supplement € 6 pp) 

van begin april tot einde juni 
 

Bij onze hoofdgerechten serveren we één van 
onze aardappelspecialiteiten naar keuze:  

Kroketjes van bintjes  
Gratin Dauphinois  

Gebakken Grenailles 
 

*** 
 

Dessert met keuze uit: 
 

IJsgekoelde Nougat, witte chocolade, coulis 
van exotische smaken, amandel-karamel 

 
Of 

Loonse Aardbeien, mascarpone, smeuïg vanille-
ijs, witte chocolade, coulis met roze peper 

 
*** 

 
Bij de koffie: 

Zoete versnaperingen 

i.s.m. 
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HEER VAN BIESEN Menu  
HERFST WINTER MENU 

 
Smaakmakertjes bij ’t aperitief 

Tafelsnoepjes: fris & vegetarisch 
 

Assortiment van diverse smaakmakertjes (3 pp)  
 

*** 
 

Voorgerecht met keuze uit: 
  

Gravad-Lax 
Smaken en structuren van rode biet, roodloof, 
dressing met gehakte walnoten en frisse toets 

van Jonagold (koud) 
 

Of  
Kalfskopcompote van tomaat, pittig slaatje van 
rucola met olijfjes, artisjok en koolputterskaas

(koud) 
 

Of  
Deense kabeljauwop de huid gebakken,  
ragout van knolselder en kampernoelies,  
jus van selder met Noilly prat en Riesling 

(warm) 
 

Of 
Gamba “ a la plancha” 

Fregola di sarda met smeuïge puree van butter-
nut, allerhande schelpjes, Créme d’Insigne

(warm) 
 

*** 
 

Soep met keuze uit: 
(*supplement € 4,95 pp)  

 
Witloofsoepje 

licht gerookte eendenborst, quiche, knappende 
bieslook 

 
Of 

Soepje van Hokkaidopompoen 
milde saffraantoets, Zeebrugse garnaaltjes  

(*supplement € 2,75 pp) 
 

Hoofdgerecht met keuze uit: 
 

‘t wit van Parelhoen 
gegaard in hoeveboter,  
compote van aubergine,  

gehakte kampernoelies, frisgroene veldsla , 
peentjes, natuurlijke jus 

 
Of 

Landraswangetjes 
traag gegaard in zoet van soja en Westmalle, 

najaarsgroenten en knolletjes, mousseline van 
bintjes 

 
Of 

Hertenkalf  
jus met specerijen, puré van knolselder, Jefkes 

in saffraan, gezoete bessen, spruitkool 
( *supplement € 6 pp)  

 
Bij onze hoofdgerechten serveren we één van 

onze aardappelspecialiteiten naar keuze:  
Kroketjes van bintjes  

Gratin Dauphinois  
Gebakken Grenailles 

 
*** 

 
Dessert met keuze uit: 

 
Parfait van Nougat 

gekarameliseerde Conference, schuim van  
Mascarpone en vanille, speculaascrumble 

 
Of 

Javanais met bittere chocoladesorbet van  
sinaasappel, sausje van amandelmelk  

en sinaasappel  
 

*** 
 

Bij de koffie: 
Zoete versnaperingen 

i.s.m. 
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Vuurshows & steltlopers voor een warm onthaal 

 Vuurspuwer (al dan niet op stelten)  zorgt voor een "warme ontvangst" - €550  

 Vuurshow (25’): combinatieact van vuur-swingstok, jongleren met fakkels en 
verschillende andere vuurkunsten. Spektakel verzekerd!  - €550  

 Lichtjongleur met lichtpak en kegels (60’) - €440 

 Lichtkegelshow (15’) - €440 

 Steltloper verwelkomt uw gasten ’op niveau’ (60’) - €275 

 Steltloper jongleur - €440 

Voeg een vleugje magie toe aan uw event 

 Close-up magie (60’) - €385  |Close-up magie (120’ of groepen > 80 p./ tijdens diner) - €550 

 Parlour act (45’): ook bekend als salongoochelen, is ideaal als diner party entertainment voor een klei-
ne groep tot 60 p. De goochelaar vertoont een centrale act met puur visuele effecten op muziek als-
ook effecten met publieksinteractie. Duiven verschijnen, een krant wordt verscheurd en op magische 
wijze hersteld, een tafel begint te zweven, … - €385 

 Stage act (45’): de meest gekende vorm van goochelen bij het grote publiek, denk bijvoorbeeld aan 
David Copperfield. Tijdens deze show die uitermate geschikt is voor een groot publiek, wisselen de 
moderne illusies zich in een snel tempo af met duiven die verschijnen en verdwijnen, zwevende tafel, 
een assistente die verdwijnt, … - €605 

Opties enkel mogelijk in combinatie met Pelgrims, Ridders of Heer van Biesen arrangement  
Steeds op basis van beschikbaarheid 
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Entertainment opties 
Rondleiding 

Kom tijdens deze rondleiding met gids echt álles te weten over Alden Biesen. Leer over de Duitse Orde, 
de ridders en het kastelencomplex. Bezoek de kerk, de binnenpleinen en enkele ruimtes van het huidige 
congrescentrum en ook het luxueuze appartement van de landcommandeur, dat na de brand van 1971 
met veel vakmanschap prachtig werd gerestaureerd. Geniet van een wandeling in de Franse en Engelse 
tuin… Rondleiding met gids gedurende 2 uur - 6,50 pp (min. 35 deelnemers) 



Muziek OPTIES 

Maak kennis met Louis & Maurice oftewel de L&M band.  

Dit duo speelt alles wat u graag hoort op een muzikaal eigenwij-
ze manier en met een vette knipoog. Hun hart klopt in hetzelfde 
ritme, namelijk dat van gepassioneerde troubadours. Liedjes uit 
de top van vandaag, en liedjes van heel vroeger; alles is moge-
lijk... (120’ <100 p.) - €770 

Extra set (60’) - €220 | Extra installatie (>100 p.) - €220 

Dansfeest met DJ 

Wil je er een heus (dans)feest van maken? Boek dan een professionele allround DJ. De DJ verzorgt de 
muzikale ondersteuning tijdens de ontvangst en het eten met een selectie van de allerbeste lounge-
muziek. Aansluitend mixt de DJ de meest dansbare hits swingend aaneen. Van bruisende dance-
classics van de jaren ’70, ’80, ’90 en 2000 tot en met de chique Weense wals, de lekkere rock ’n roll 
van toen en natuurlijk ook de laatste hits incl. standaard geluidsset JBL, belichting 4 bar led en witte 

Chesterfield DJ booth - 600 euro | Extra installatie (>100 p.) - €165 | extra moving heads (2) - 90 euro 

Live muziek 

Opties enkel mogelijk in combinatie met Pelgrims, Ridders of Heer van Biesen arrangement  
Steeds op basis van beschikbaarheid 

In a jazzy mood? 

Sinds 2002 staat The MoodSquad garant voor een stijlvolle opluistering van feesten en evenementen 
en zorgt vanop de achtergrond voor de juiste sfeer. De formatie bestaat uit professionals, altijd netjes in 
kostuum en  nooit overheersend. Er zijn verschillende opties mogelijk, van een duo tot een volwaardige 
jazzband en/of jazz DJ.  

 Jazz duo (piano/sax of piano/contrabas) met 2 sets x 45' - €635 | extra set 45’ - €110 

 Jazz trio mobiel of vast (podium) met 2 sets x 45’ - €880 | extra set 45’ - €165 

 Jazz kwartet met 2 sets x 45’ - €1.100| extra set 45’ - €220 

 Jazz supply: een 5-koppige ultra swingende bezetting die populaire nummers in een jazzy jasje 
stopt.  Ideaal om uw evenement van een groovy achtergrond te voorzien of om uw feest op gang te 
trekken!  2 sets x 45’ (tot 150 p.) - €1.650 | extra set 45’ - €275 

 Jazz DJ: gepassioneerde professionals met een collectie vinyl om U tegen te zeggen.  Ze draaien alles 
van swing, over samba tot groovy jazz, achtergrondmuziek - € 635 (3u.) 
bijkomend uur - €55 | Extra installatie (>80 p.) - €400 
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Andere OPTIES 
Event fotografie en/of FLITSPAAL 

 Wilt u een souvenir bewaren van het evenement? Boek dan een eventfotograaf. Een ervaren fo-
tograaf heeft oog voor de emotie, de beleving én het moment. Met de beste apparatuur voor de 
hoogste fotokwaliteit en aan een betaalbare prijs, kunt u nog lang nagenieten van uw Bilzen Myste-
ries event op Alden Biesen.  

275 euro gedurende 3u. | 82,50 euro per bijkomend uur 

 Naast de eventfotograaf, kunt u ook de FLITSPAAL reserveren. Met de FLITSPAAL kunnen uw 
gasten een foto van zichzelf maken en direct als herinnering mee naar huis nemen. Het is het princi-
pe van een fotohokje, maar dan zonder het hokje. Jullie gasten staan of gaan zitten voor de FLITS-
PAAL en nemen een foto van zichzelf. De fotokaart (10x15cm), gepersonaliseerd met uw logo of 
tekst, komt meteen uit het toestel.  

De FLITSPAAL wordt geleverd met een setje stijlvolle ‘props’ in Bilzen Mysteries thema: attributen 
zoals een riddermasker, zwaard, bloemenkrans, kroon, lauwerkrans,… In de FLITSPAAL steekt een 
professionele spiegelreflexcamera, geen webcams. De foto’s zijn daarom van hoge kwaliteit.  

€550 

Opties enkel mogelijk in combinatie met Pelgrims, Ridders of Heer van Biesen arrangement  
Steeds op basis van beschikbaarheid 

Overnachten op Alden Biesen 

Slapen tussen Franse en Engelse siertuinen? Wakker worden midden in een kasteelcomplex? Alden 

Biesen beschikt over 6 eenpersoonskamers en 24 tweepersoonskamers.  

Overnachting in tweepersoonskamer  
(max. 24 tweepersoonskamers beschikbaar) 
Incl. ontbijt 

€ 50,00 pp 

Single supplement in tweepersoonskamer €15,00 

Overnachting in eenpersoonskamer  
(max. 6 eenpersoonskamers beschikbaar) 
Incl. ontbijt 
 

€65,00 pp 
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Algemene voorwaarden 
1. RESERVEREN 

Alle groepsarrangementen zijn inclusief Bilzen 

Mysteries ticket, vermelde F&B aanbod en decora-

tie en huur van een van de zalen in Alden Biesen. 

De groepsarrangementen van Bilzen Mysteries zijn 

beschikbaar van 27 februari 2017 tot en met 15 de-

cember 2017, m.u.v. september 2017 (Bilzen Myste-

ries gesloten), alsook op vrijdag, zaterdag, zondag of 

maandagavond. Exclusieve groepsarrangementen 

“Ridder” of “Heer van Biesen” zijn ook mogelijk op 

woensdag of donderdag vanaf  150 personen.  Hier-

voor geldt een meerprijs. 

Groepsarrangementen zijn te reserveren vanaf 20 

personen. 

Alle groepsarrangementen dienen minimaal 6 weken 

vooraf gereserveerd te worden en zijn steeds op ba-

sis van beschikbaarheid van zalen en tickets. Arran-

gementen op woensdag of donderdag dienen mini-

maal 3 maanden op voorhand te worden gereser-

veerd. 

De keuze van arrangement en maximum aantal deel-

nemers dienen ten laatste 30 dagen op voorhand te 

worden gemeld. Het juiste aantal deelnemers dient 

ten laatste 10 dagen op voorhand te worden beves-

tigd.  

Bij de groepsarrangementen Pelgrims, Ridders en 

Heer van Biesen kunnen verschillende opties worden 

gereserveerd. 

2.  BETALEN 

Prijzen per persoon kunnen variëren afhankelijk van 

de grootte van de groep. 

Bij reservering wordt een voorschot aangerekend. 

Uiterlijk tien dagen voor het feest dient een tweede 

voorschot betaald te worden. Dit gefactureerde 

voorschot bedraagt ongeveer 70% van de geschatte 

totaalprijs van het feest. In geval dit tweede voor-

schot niet binnen deze termijn betaald wordt, behou-

den wij het recht voor het feest te annuleren zonder 

enige schadeloosstelling. Het “voorschot bij reserva-

tie” wordt in dat geval niet terugbetaald en de scha-

devergoedingen zijn van toepassing.  

De overige 30% en eventuele extra’s worden na het 

event gefactureerd. 

3. ANNULEREN 

Bij annulering door de klant is de volgende schade-

vergoeding verschuldigd:  

• tot 6 weken voor het event: geen kosten 

• tot 1 maand voor het event: voorschot bij reserva-

tie 

• minder dan 1 maand voor het event: 50 % van de 

geschatte totaalprijs van het event 

• minder dan 1 week voor het event: 100% van de ge-

schatte totaalprijs van het event 

4. ANDERE 

Alden Biesen biedt gratis draadloos internet (wifi) 

aan.  

Deelnemers dienen hun auto of ander motorvoertuig 

op de parking tegenover het kasteel te parkeren. 

Fietsen plaatst men in de fietsenrekken. Er is een rij-

verbod voor auto's of motorrijwielen op het domein. 

De directie is niet verantwoordelijk voor beschadi-

ging, diefstal of andere waardevermindering van ma-

teriaal, kleding of andere goederen van de deelne-

mers aan de groepsarrangementen.  

De boeker van het arrangement moet zelf de nodig 

regelingen treffen in verband met de SABAM-

wetgeving.  

Het is verboden in de gebouwen te roken.  
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