
Prijzen per 1 september 2021 *

Workshop accommodatie INCL BTW BTW 21% EX BTW

Jagerhuis per dagdeel/ weekend € 99 € 17,15 81,65€        

Jagershuisje vrijdagavond  t/m zondagmiddag weekend € 465 € 80,64 383,99€      

Koestal per dagdeel € 67 € 11,55 55,01€        

CE-Hoeve huiskamer per dagdeel € 82 € 14,18 67,51€        

CE Hoogzit per dagdeel € 65 € 11,28 53,72€        

Hooiberg dagdeel ** per dagdeel € 40 € 6,94 33,06€        

Woonkamer 't Puntje coaching ** per dagdeel € 40 € 6,94 33,06€        

Woonkamer 't Sluisje coaching ** per dagdeel € 42 € 7,22 34,38€        

Zagerij per dagdeel € 105 € 18,22 86,78€        

** overnachting gaat voor op coachingsdagdelen - kan zijn dat om verschuiving naar andere locatie wordt gevraagd

Overnachting INCL BTW BTW 9% Ex. BTW

CE-Hoeve (12p) € 414 € 464 € 38,31 425,61€      

Huisje 't Puntje (2p) losse nacht/per nacht icm andere acc/ € 87 € 82 € 7,18 79,82€        

Huisje 't Sluisje (4p) losse nacht/per nacht icm andere acc/ € 108 € 101 € 8,93 99,23€        

Huisje De Hooiberg (2p) losse nacht/per nacht icm andere acc/ € 80 € 76 € 6,61 73,39€        

Koestal budgetaccommodatie basisprijs per nacht € 89 € 7,38 82,06€        

Koestal budgetaccommodatie (max 10 p) plus per persoon per nacht € 10 € 0,86 9,54€          

Catering (afname bij min 5p)

Ontbijt (€ 15,60pp), Lunch vega/vegan/ (€ 18,80pp) of met vlees van Boerderij Bleijendijk (€ 21,30pp), 

Hoofdgerecht vega/vegan (€21,30 pp), of met vlees van Bleijendijk (€25,00 pp). Diner (3 gangen) vega/vegan (€30pp), met vlees van Boerderij Bleijendijk (€32,50pp)

BBQ met vlees van Boerderij Bleijendijk  € 32,50 pp (afname min 10p)

Hapjes/tapas planken: borrelplank/schalen met 3 huisgemaakte hapjes pp aangevuld met Bleijendijk producten: €14,40 pp

Versgemaakte smoothies à € 3,90 / l.   Bleijendijk sap €3,10/0,75l of €2,00 per 20cl

Bio Wijn 17,50€ p fles ook Rosé, 3,50€ p glas, Bio bier 3,00€ p fles, Alcoholvrijbier 2,50€ p fles

*  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

per nacht / exclusief en inclusief beddengoed

Landgoed Bleijendijk │ Vught │verhuur@bleijendijk.nl        


