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Op zoek naar een unieke vergaderlocatie
met overnachtingsmogelijkheden in
connectie met de natuur? We verwelkomen
je graag bij recreatiedomein Warredal! 

Hier vind je rustgevende ruimtes in een
unieke en groene omgeving, ideaal voor
vergaderingen, workshops, recepties en
brainstormsessies. De dagelijkste drukte en
stress vallen meteen van je team af, te
midden van dit prachtige stukje natuur. 

Hier wissel je presentaties of opleidingen
gemakkelijk af met teambuildingactiviteiten
op maat. De communicatie, teamspirit, het
probleemoplossend vermogen of de
creativiteit verhogen? Ontdek wat wij voor
jou kunnen doen! 

Dat je niet kan presteren op een lege maag
is alom geweten. Bij Warredal kan je daarom
kiezen uit plantaardige en unieke
cateringvoorstellen. Toch maar lekker
gezellig een klassieke barbecue? Dat kan
natuurlijk ook! 

Ochtendstond heeft goud in de mond.
Vergaderen jullie dus  graag verder de
volgende ochtend? Bekijk dan zeker ook onze
uitzonderlijke overnachtingsmogelijkheden. 

Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende
offerte of maak een afspraak voor een
rondleiding op ons domein!

Alle voorgestelde prijzen zijn excl. btw.

Waarom Warredal

Warredal Business



Deze vergaderzaal is geschikt voor ca. 15 tot 20 personen,
afhankelijk van de opstelling. Deze meetingroom is uitgerust
met een beamer om jouw projecties duidelijk te laten
overkomen. Een flipchart en Wifi zijn uiteraard ook aanwezig.
 

Een klein pluspunt: bij vragen of hulp kan je steeds terecht
bij onze gemotiveerde receptiemedewerkers! Ook beschikt
het receptiegebouw over een gezellig binnenplein met
haardvuur. Ideaal dus voor een koffie- of pauzemoment!

Capaciteit: 15 – 20 personen
Tarief: €310 per dagdeel (incl. koffie, thee & water)
Openingsuren: elke dag van 9.00 tot 17.30 uur
(uitgezonderd feestdagen)
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02
Een vergaderzaal voor een middelgrote groep? De gezellige
en praktische zolderruimte biedt de oplossing voor jouw
meeting of brainstormsessie.  

Wifi, een flipchart en smartscherm zijn aanwezig.

Een klein pluspunt: bij vragen of hulp kan je steeds terecht bij
onze gemotiveerde receptiemedewerkers! Ook beschikt het
receptiegebouw over een gezellig binnenplein met
haardvuur. Ideaal dus voor een koffie- of pauzemoment!

Capaciteit: 30 - 40 personen
Tarief: €TBC per dagdeel (inclusief koffie, thee & water)
Openingsuren: op aanvraag

ZOLDER
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Groeigesprekken, sollicitatierondes of gewoon een kleine
bespreking? Onze 1-1 room biedt de de geschikte ruimte. 

Capaciteit: 1-3 personen
Tarief: €TBD per dagdeel (incl. koffie, thee & water)
Openingsuren:  op aanvraag
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Onze overdekte kiosk heeft oneindig veel potentieel! Zo heb
je indoor zitgelegenheid met tafels en stoelen, break out
zithoek met kachel, een bar met krukken en een 360° uitzicht
op het domein. Liever genieten van die heerlijke buitenlucht?
Dan is er nog een zitgedeelte buiten met tafels en stoelen. 

Wifi, een flipchart en smartscherm zijn aanwezig.

We zorgen er steeds voor dat onze frigo’s zijn aangevuld met
fris en een lekker wijntje of biertje. Ook staat er een
koffiemachine paraat voor het zware werk! Consumpties
worden nadien gewoon geteld per afname.  We kunnen ook
een persoonlijke garçon voorzien voor €30/uur (in
combinatie met catering).

Capaciteit: 20 – 30 personen
Tarief: €250 per dagdeel (consumptie per afname)
Openingsuren: op aanvraag

KIOSK
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Echt uniek vergaderen, een out-of-the-box
brainstormsessie of inspirerende workshop? Ontdek
de Cosy Tipi, onze ware eyecatcher.  

Wifi, een flipchart en smartscherm zijn aanwezig.

We zorgen er steeds voor dat onze frigo’s zijn
aangevuld met fris en een lekker wijntje of biertje. Ook
staat er een koffiemachine paraat voor het zware
werk! Consumpties worden nadien gewoon geteld per
afname. Een garçon kan geregeld worden voor
€30/uur (in combinatie met catering).

Capaciteit winterseizoen : 15 – 20 personen
Tarief winterseizoen: €250 per dagdeel
Capaciteit zomerseizoen: 20 - 120 personen
Tarief zomerseizoen: €390 per dagdeel
Openingsuren: op aanvraag
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Unieke
vergaderzalen 
& ruimtes
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COSY TIPI

De buitenlucht is ook een krachtige inspiratie- en
energiebron. Ons domein leent zich dus zeker ook voor
outdoor meetings en wandelvergaderingen. De
mogelijkheden daarvoor bespreken we graag
persoonlijk en op maat. 

06 OUTDOOR MEETINGROOM



Een gezonde geest in een gezond lichaam! Dat maken we bij Warredal
zeker waar. Kies voor één of meer van onderstaande activiteiten en haal
het beste uit jouw team. Laat ‘in stilte vindt men antwoorden’ de slogan zijn
voor een inspirerende teambuildingsdag of meerdaagse. 

Wens je meer informatie over de verschillende activiteiten? Aarzel zeker
niet om ons te contacteren!

01
Start je dag bewust! Wist je dat yoga in de ochtend helpt om beter te
focussen? Ook vermindert het stress en kan je na afronden van de sessie in
alle rust starten met je vergadermoment. Warredal zorgt voor een
instructeur en ook rollen we de yogamatjes uit voor jou en je team.

Capaciteit: 5 – 15 personen
Duur: 1 uur
Tarief: €65 per uur

OCHTENDYOGA

Inspirererende
activiteiten

Fresh Mind, Healthy Body

FRESH MIND, HEALTHY BODY

pn

02 NATIONAAL PARK IN EEN NOTENDOP

Warredal ligt vlak bij een toegangspoort van het Nationaal Park
Hoge Kempen nl. natuurgebied Bergerven. Beleef samen met je
team het Nationaal Park maximaal en ga voor de Nationaal Park
Experience. Een ranger neemt je mee naar de mooiste geheime
plekken en vertelt daar in geuren en kleuren over. Je ziet, leert en
ervaart dingen die je anders nooit zou ervaren. 

Capaciteit: 5 – 25 personen
Duur: 2 uren
Tarief: €80 per Ranger

CONCENTRATIE EFFICIENTIE FLEXIBILITEIT

TEAMSPIRIT FOCUS STRESSVERLAGING



Inspirerende
activiteiten

Fresh Mind, Healthy Body

04 WIM HOF METHODE

Laat je team kennismaken met de 3 basisprincipes van de
wetenschappelijk onderbouwde Wim Hof Methode. Kom in contact
met je oerkracht en krijg praktische handvaten aangereikt om je
bewustzijn te vergroten en je geluk, je kracht en je gezondheid te
bevorderen. 
Een gecertificeerd Wim Hof Methode instructeur leert je hoe je door
middel van ademhalingstechniek en de blootstelling aan koude meer
controle kan verwerven over je lichaam en geest. 

Onder begeleiding krijg je ook een onvergetelijke ervaring in een
ijsbad. Omwille van de intensiteit van deze workshop, raden we aan
om hier enkel voor te kiezen in combinatie met een overnachting.

Capaciteit: 5 – 14 personen
Duur: 5 – 6 uren
Tarief: €1.600

BEWUSTZIJN BALANS

Intoductie plantaardig eten

Tijdens deze workshop nemen we je mee naar het begin.
Wat is plantaardig eten en hoe maak je snelle, gezonde
maaltijden super lekker? Ontdek en proef het tijdens deze
kookworkshop.

Capaciteit: max. 15 personen
Tarief: €65 per persoon

Plantaardig 3 gangen menu

Zelf een gezond, plantaardig én gastronomisch 
3-gangenmenu bereiden? Tijdens deze workshop en leer je
hoe eenvoudig het kan zijn. 

Capaciteit: max. 15 personen
Tarief: €75 per persoon 

KOOKWORSHOP03

FOCUS

INNOVATIE CREATIVITEIT



Inspirerende
activiteiten

Fresh Mind, Healthy Body

pn
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Neem je team mee op ontdekking met onze enthousiaste
bospadgids! Verwacht geen gewone boswandeling want er is
namelijk geen uitgestippelde route. We dompelen je team helemaal
onder in het bos en je krijgt diverse mindful- en belevingsoefeningen.
Het bosbad wordt steeds afgesloten met een reflectiemoment.

Op fysiek vlak helpt een bosbad om zich beter en gezonder te voelen.
Je bloeddruk en je stressniveau gaan omlaag wanneer je gedurende
langere tijd vertraagd in een bos. Het boost je immuunsysteem door
de blootstelling aan fytonciden, etherische oliën die bomen
beschermen tegen ziektekiemen. Zij zorgen ervoor dat de natural
killercells in ons lijf actiever worden en zich vermenigvuldigen. 

Op mentaal vlak kan bosbaden je innerlijke rust bezorgen, je humeur
verbeteren, je angstgevoelens verminderen en je meer focus, energie
en creativiteit bezorgen.

Op spiritueel vlak kan bosbaden zorgen voor een sterker gevoel van
verbinding met de omringende natuur, je eigen innerlijke natuur en
het grotere geheel.

En de voordelen van een sterk en gezond team als motor van een
bedrijf, die hoeven we je uiteraard niet meer te vertellen.

Capaciteit: 5 – 10 personen
Duur: 4 uren
Tarief: €845

BOSBAD/FORESTMIND WALK

FOCUS ENERGIE CREATIVITEIT
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Mindse- en ademhalingsoefeningen om je gewenste
mentale en fysieke staat te verwerven
Oefeningen om je zintuigen te openen en te
optimaliseren
Bewegingsoefeningen om je mobiliteit te verbeteren
Krachtoefeningen om mentaal en fysiek aan te sterken
Ijsbad (geen verplichting voor de deelnemer)

Tijdens deze hands-on dagworkshop, georganiseerd door een
gecertificeerd Wim Hof methode instructeur, draait het
allemaal rond mentale en fysieke veerkracht, maak je contact
met je eigen oerkracht, je ware innerlijke potentieel. 

Aan de hand van de juiste mindset en lichaams- en ademwerk
zal je leren hoe je je fysieke en mentale blokkades kan
opsporen en aanpakken, en zal je ervaren dat je lichaam en
geest tot meer in staat zijn dan je tot nu toe voorhield. Je krijgt
handvaten aangereikt voor toepassing in je dagelijkse leven. 

Meer concreet: 

Omwille van de intensiteit van deze dagworkshop, raden we
aan om hier enkel voor te kiezen in combinatie met een
overnachting.

Capaciteit: 5 – 14 personen
Duur: 7 – 8 uren
Tarief: €2.100

PRIMATE CHANGE

Inspirerende
activiteiten

Fresh Mind, Healthy Body

pn

BEGRIP INNOVATIE CREATIVITEIT



Inspirerende
activiteiten

The Sky Is the Limit

pn

Hou je van avontuur en durft jouw team het aan om
op grote hoogtes hindernissen te doorstaan? Verleg
dan zeker jullie grenzen in het klimpark van ons
Adventure Park!  Adrenaline geeft je team een
energieboost en stimuleert verfrissende ideeën, out
of the box denken en positiviteit.

Het klimpark van Warredal telt 5 parcours met
verschillende hoogtes en moeilijkheidsgraden. Zo
kan iedereen zijn eigen uitdaging kiezen. We willen
natuurlijk je team verbeteren en vermijden dan ook
mogelijke ongelukken. Daarom wordt iedereen bij de
start goed beveiligd zodat iedereen zorgeloos klimt
en klautert door de netten, over touwbruggen en tal
van balanceerelementen trotseert. 

Als afsluiter genieten jullie van een adembenemend
uitzicht vanop de 200 meter lange zipline. Hier beleef
je het bos vanop grote hoogte.

Capaciteit: 8 – 70 personen
Duur: 2,5 uur
Tarief: €24 per persoon 
(€20 in combinatie met overnachting)

THE SKY IS THE LIMIT

SAMENWERKING POSITIVITEIT CREATIVITEIT



Inspirerende
activiteiten

Team Under Construction

De Limburgse big five ‘het edelhert, de vos, de wolf, de
buizerd en het everzwijn’ neemt je team mee op een
onvergetelijk avontuur in Warredal.
 
Het is een teambuilding waarbij minstens 8 personen een
avontuurlijke tocht afleggen boordevol obstakels en
opdrachten met een verrassing als doel. Samenwerking is
key. 

Capaciteit: 8 – 15 personen
Duur: 2,5 uur
Tarief: €32 per persoon 

TEAM UNDER CONSTRUCTION

01 BIG FIVE WARREDAL: FUN GERICHT

Verschillende groepen van 8 – 15 personen strijden tegen
elkaar om zoveel mogelijk punten te verzamelen en
uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. 

Test de uithouding, kracht, kennis en winnaarsmentaliteit
van je team met deze leuke opdrachten!

Capaciteit: vanaf 16 personen
Duur: 2,5 uur
Tarief: €32 per persoon 

02 WARREDAL CHALLENGE: COMPETITIEF

TEAMSPIRIT PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

CREATIVITEIT

OVERLEG WINNAARSMENTALITEIT

ORGANISATIEVERMOGEN



Wie een vergaderruimte of teambuilding boekt
kan uiteraard ook beroep doen op onze
cateringservice. We leggen graag de focus op
gezonde en natuurlijke ingrediënten, alhoewel er
voor de alleseters onder ons ook zeker voldoende
keuzemogelijkheden zijn.

Reken steeds op €35 voor de dienstverlening en
aankleding, tenzij anders vermeld.

Brainfood

Ontbijt

Met natuurlijk eten wordt bedoeld dat de
focus van je voedingspatroon ligt op
plantaardige, onbewerkte ingrediënten. 
 Eigenlijk alles wat we van de natuur krijgen
zoals groenten, fruit, volkoren
graanproducten, peulvruchten, noten,
zaden, kruiden, … Kort samengevat: geen
dierlijke producten

NATUURLIJK ETEN



Brainfood

Ontbijt

02
Assortiment van harde en zachte broodjes
Koffiekoekjes
Roerei met spek
Ontbijtgranen
Yoghurt
Vers fruit
Hartig en zoet beleg
Koffie, thee, fruitsap en water

Capaciteit: vanaf 15 personen 
(< 15 personen, extra bijdrage van €25)
Tarief: €22 per persoon

 

ONTBIJTBUFFET

BOURGONDISCH ETEN

01

Exotische fruitschotel met gedroogd fruit en noten
Huisgemaakte granola
Plantaardige yoghurt en melk
Bananenbrood
Chia confituur
Scrambeld tofu

Een frisse kickstart van de dag, met voldoende brainfood om
de concentratie en het denkvermogen van je team te
optimaliseren. 

Capaciteit: vanaf 10 personen
Tarief: €24 per persoon 

ONTBIJTBUFFET

NATUURLIJK ETEN
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Kersttomaat-braam salade
Komkommer-maïs salade
Geroosterde paprika
Rode kool-mango salade met mosterd/ahorn dressing
Edamame bonen
Gemarineerde appelsien met kaneel
Tzatziki
Griekse pasta of quinoa of wraps

Bewaar de focus van je team en vermijd een suikerdip in de
namiddag met ons kleurrijk en energiek groentebuffet. 
 

Capaciteit: vanaf 10 personen
Tarief: €24 per persoon 

LUNCHBUFFET

Brainfood

Lunch

02 SOEP EN BROODJESLUNCH

Een snelle, maar gezonde lunch tussen het vergaderen
door? Kies dan voor huisbereide soep en een goed belegd
broodje!

Capaciteit: max. 30 personen
Tarief: €16,5 per persoon

 

BOURGONDISCH ETEN

NATUURLIJK ETEN



BRAINFOOD

DINER

PASTABUFFET

03 BARBECUE

02
Tagliatelle met kip, appeltjes en kerrie
Spaghetti carbonara met wangspek en ei
Lasagne met gehakt en tomatensaus
Lasagne van zalm 
Penne, prei, roomsaus en gerookte zalm 
Macaroni met ham en kaasaus
Fusili bolognaise
Tortellini ricotta (veggie)
Linguine met scampi's en schaaldierensaus
Pasta Pesto met zeevruchten

Capaciteit: vanaf 30 personen
Tarief: €20 per persoon (3 pasta's naar keuze), €22 per persoon
(4 pasta's naar keuze)

 

Een klassieker die nooit teleurstelt, een heerlijke barbecue
bestaande uit 4 stukken vlees per persoon, aangevuld met
diverse salades, koude sauzen en broodjes.

Capaciteit: vanaf 30 personen
Tarief: €22 per persoon 
Extra: bakkost van €130

 

BOURGONDISCH ETEN

BOURGONDISCH ETEN

Intoductie plantaardig eten

Plantaardig 3 gangen menu

Tijdens deze workshop nemen we je mee naar het begin.
Wat is plantaardig eten en hoe maak je snelle, gezonde
maaltijden super lekker? Ontdek en proef het tijdens deze
kookworkshop.

Capaciteit: max. 15 personen
Tarief: €65 per persoon

Zelf een gezond, plantaardig én gastronomisch 
3-gangenmenu bereiden? Tijdens deze workshop en leer je
hoe eenvoudig het kan zijn. 

Capaciteit: max. 15 personen
Tarief: €75 per persoon 

KOOKWORSHOP

NATUURLIJK ETEN

01



Brainfood

Desserts & tussendoortjes

01
Tijdens de vergadering genieten van enkele zoetigheden?
Kies dan voor een gemakmix bestaande uit 3 soorten
seizoensgebonden gebak.

Capaciteit: vanaf 10 personen (< 10 personen, extra bijdrage
van €25)
Tarief: €10 per persoon 

 

Een cheese cake zonder cheese? Geloof ons, je wilt nooit
meer een andere na het proeven van deze cake met vers
fruit.

Capaciteit: 8 personen
Tarief: €30 per cake 

GEBAKMIX

NATUURLIJK ETEN

03 DESSERTBUFFET

chocolade mousse
panna cotta
tiramisu
dulce de leche
crème speculoos
crème kaneel

Het beste van de maaltijd, het dessert! We voorzien 3 glaasjes
per persoon en je kan kiezen uit:

Capaciteit: min. 10 personen
Tarief: €9 per persoon 

 

02 'CHEESE' CAKE

NATUURLIJK ETEN

BOURGONDISCH ETEN



BRAINFOOD

Drank

02 ALL-IN DRANKENFORMULE

verplichte samenwerking met garçon voor €30/uur 
dienstverlening voor presentatie, opruim en afwas voor €30

In combinatie met catering (vb. barbecue) kan je voor
minimum 3 uren een drankenforfait afnemen.

Capaciteit: vanaf minimum 30 personen
Tarief: €15 per persoon (geen sterke dranken)
Extra:

 

03 A LA CARTE

Fles cava
Water (plat/bruis)
Frisdrank
Koffie/thee
Ops-ale
Limburgse witte
Sint Gummarus
Herkenrode
Duvel
Glas wijn (wit/rood/rosé)

Kom je met een groep van minder dan 30 personen? Dan kun je
ook kiezen voor een afname per consumptie.. In dat geval
bedienen jullie zichzelf uit de door ons gevulde koelkasten. Na
vertrek tellen wij de verbruikte dranken.

Capaciteit: max. 30 personen
Tarief: €2,5 per consumptie (water/fris/koffie/thee/bier), €20
per fles cava, €4 per consumptie speciale bieren/wijn.

 

01

Waterkan met appelsien, peer en kaneel, 8L
Waterkan met citroen, komkommer en munt, 8L
Waterkan met woudvruchten 8L

Een boost zonder cafeïne? Laat jezelf en je team inspireren
met een van onze verfrissende watervarianten. 

Tarief: €15 per kan 

VERFRISSENDE WATERVARIANTIEN



Een echte natuurlijke bootcamp beleven? Verrijk de ervaring
en dompel je team volledig onder in de natuur door een van
onze overnachtingsmogelijkheden toe te voegen. 
Deze optie biedt de deelnemers de gelegenheid om de
dagelijkse stress los te laten en zich te concentreren op de
geplande activiteiten. Het biedt ook de gelegenheid om
samen te dineren en te ontspannen, wat kan bijdragen aan
een betere teambuilding en een versterking van de relaties
binnen het team. De volgende ochtend is iedereen na een
verkwikkend ontbijt weer klaar om volledig geconcentreerd
verder in te gaan op moeilijke of diepgaande onderwerpen.
Verblijf in een van onze unieke natuurhuisjes om jullie
natuurbad compleet te maken, of ga voor net dat tikkeltje
meer comfort in een van de appartementen of studio's. 

01

02
Warredal ligt in een prachtig stukje Limburg, in het hart van
de Hoge Kempen, tussen Maasmechelen, Genk en Maaseik.
Vanuit Roermond, Maastricht en Hasselt bereik je ons in
ongeveer 40min. met de wagen.  Luik, Antwerpen en Brussel
zijn circa 1 tot 1,5u van ons verwijderd.  Een extra plus: dit
mooi stukje groen bevindt zich in een filevrije omgeving. De
kans is erg groot dat jullie tegen het verkeer in rijden.

LOCATIE

Praktisch

Warredal Business

OVERNACHTEN

03 PARKEREN

Hoewel we zeker voorstander zijn van openbaar vervoer en
carpoolen, begrijpen we dat the middle of nowhere niet zo
gemakkelijk te bereiken is. Daarom parkeer je gemakkelijk,
stressvrij én gratis je wagen op onze ruime parking. 



Referenties

Warredal Business

"Onze brainstormsessie bij Warredal was een absolute
verademing voor ons team. De prachtige omgeving bood

ons de perfecte afleiding van de dagelijkse routine en het gaf
ons de energie om creatief te denken en productief te

werken. De zaal zelf was comfortabel en goed uitgerust,
waardoor we ons geen zorgen hoefden te maken over

technische problemen. Nog gemakkelijker was de combinatie
met een overnachting en teambuilding, zodat we echt

volledig ondergedompeld werden in de eenvoud van de
natuur. Het was een unieke ervaring die we zeker zullen

herhalen."

"Het was geweldig om buiten de kantooromgeving te zijn en
samen te werken aan verschillende uitdagingen. Het team
heeft zich verenigd en de banden zijn versterkt. We hebben
zelfs nieuwe talenten ontdekt van sommigen. Het was een

geweldige manier om te ontspannen, te lachen en te bouwen
aan onze relaties. Bedankt voor deze onvergetelijke ervaring."



Warredal Business

pn

Algemene Voorwaarden

a. Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

b. Diensten

De algemene voorwaarden bestaan uit de verkoopsvoorwaarden, het reglement voor
deelnemers aan events/teambuildings en het privacy beleid. Deze algemene voorwaarden zijn
tevens beschikbaar als addendum aan elke offerte en factuur.
Eventuele bijzondere voorwaarden gepubliceerd op de website zullen tevens van toepassing
zijn en zullen bij tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden voorrang hebben.
De algemene voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door Warredal worden gewijzigd. De op
het ogenblik van de aankoop geldende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn.
Op elk geschil met betrekking tot de materie die door deze algemene voorwaarden wordt
beheerst, is het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn
bevoegd.

1.  Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Warredal BV, met
maatschappelijke zetel te Ketelstraat 77, 3680 Maaseik, met ondernemingsnummer
BE0685.690.624 (hierna: ‘Warredal’ of de ‘Verkoper’) gedane offertes, alle bij haar geplaatste
reservaties en gedane aankopen; evenals alle met haar gesloten overeenkomsten.
Elke reservatie, aankoop of overeenkomst betekent de aanvaarding van de
verkoopsvoorwaarden door de klant.
Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet
stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.

De diensten die voor Warredal worden aangeboden, na aankoop van de klant, zullen worden
geleverd zoals beschreven in de offerte, goedgekeurd door de klant. De beschrijving van de
dienst geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van schrijffouten of materiële vergissingen.
Warredal behoudt zich het recht om de prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de aankoop op de offerte geafficheerde prijs
zal van toepassing zijn op de aankoop.

Bijkomende diensten, eigen aan de events, echter niet opgesomd in de offerte, kunnen steeds
na overleg worden geboekt via Warredal door de klant. Het betreft hier diensten zoals het
gebruik van de golfkarren (met chauffeur), het gebruik van technisch materiaal (verlengkabels,
verdeelkast, haspels, …). Deze lijst met de bijhorende tarieven kan op aanvraag worden
meegedeeld aan de klant, minstens 2 weken voorafgaand aan het event.

De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra Warredal BV de bevestiging heeft
gekregen van de betalingsinstelling dat de betaling werd aanvaard.
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a. Betaling

tot 30 dagen voor de activiteit 35% van de totale som
minder dan 30 dagen voor de activiteit: 50% van de totale som
minder dan 15 dagen voor de activiteit: de volledige som.

a. Annulatie door overmacht

diefstal of verlies van goederen van de deelnemers;
lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door andere
deelnemer(s) of door derden;
lichamelijke of stoffelijke schade berokkend door het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen medegedeeld door Warredal BV en/of
begeleiders

2. Prijs

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. In onze prijzen zijn de begeleiding, het specifiek materiaal,
de administratie en de organisatie inbegrepen. Niet inbegrepen in de prijs (tenzij anders
vermeld) zijn: bijkomende diensten, maaltijden, drank, … Deze lijst is niet exhaustief.

Het saldo wordt ten laatste 7 dagen voor aanvang van de activiteiten of teambuilding
afgerekend door middel van overschrijving. Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent
geenszins dat het contract is opgeheven.

3. Annuleren

De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken. De annulatiekosten
bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie:

De organisatie behoudt zich het recht om in geval van buitengewone omstandigheden
(weersomstandigheden, materiaalgebruik, …) de activiteiten te annuleren of om via
samenspraak met de klant de activiteiten te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.
Bij volledige annulatie door Warredal BV krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot
of de volledige som integraal terugbetaald. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief
wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen beding recht op een
schadevergoeding.

Wijzigingen of annuleren van het verblijf door Warredal voor uw aankomst of ter plaatse tijdens
overmacht (vb. ten gevolge van COVID-19) worden behandeld volgens opgelegde
maatregelen van de overheid.

4. Schade

Alle materialen die door Warredal bij een activiteit ter beschikking gesteld worden, dienen in
geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden.

5. Aansprakelijkheid

Warredal BV en zijn begeleiders kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor:

.
Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze
verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is.

Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie, …) dat een invloed zou hebben op de uitoefening van
de gekozen teambuilding, dient vooraf schriftelijk meegedeeld te worden.



Warredal BV zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte
en/of gewone fout vanwege Warredal BV en/of haar aangestelde. Warredal BV is enkel
aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet.

Voor zover op Warredal BV enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
het herstellen van voorzienbare, rechtstreekste materiële en lichamelijke schade, met
uitsluiting van alle immateriële, indirecte of gevolgschade.

In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde waarde, exclusief btw.

6. Respect voor locatie – omgeving – materiaal – dieren

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de
begeleiders van Warredal BV. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag, het respecteren
van het domein en zijn gasten, het respecteren van de stilte na 22 uur en het niet onder invloed
van alcohol en of drugs deelnemen aan activiteiten. Bij ernstige overtredingen op het volgen
van de richtlijnen van de organisatie en begeleiders of bij enige twijfel aan het onder invloed
deelnemen aan activiteiten heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding
zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van
schadevergoeding. Indien de rust op het domein verstoord wordt of andere gasten hinder
ervaren door de organisatie of deelnemers wordt er een extra vergoeding aangerekend aan de
klant. 

7. Verzekering

Warredal BV is verzekerd als event-, teambuilding-, seminar & natuursportorganisatie
tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere
deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden. Een individuele ongevallenverzekering
is ten laste van de klant.

8. Afwezigheid

Afwezigen van het gereserveerde aantal dienen de volledige prijs te betalen. Veranderingen in
de aantallen dienen ten laatste 15 dagen voor de activiteit schriftelijk meegedeeld te worden.
Het minimum aantal wordt echter steeds aangerekend.

9. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Warredal ontwikkelde concepten,
teambuildings, brochures, technieken, materialen, beelden en andere bescheiden en
informatie die voortkomen uit de werkzaamheden berusten bij Warredal BV.
Het intellectuele eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde
uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig
door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te
bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter
beschikking zal stellen, of aan derden ter inzage te geven.

Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde
informatie te verwijderen of te wijzigen.

10. Klachten

Alle klachten gerelateerd aan uw evenement of teambuilding moeten per aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na uw evenement of teambuilding naar het
volgende adres gezonden worden: Warredal BV, Ketelstraat 77 te 3680 Neeroeteren.
.



11.  Privacy

Indien u een reservatie maakt bij Warredal BV dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van de aanbieder. De aanbieder zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
De aanbieder respecteert de privacy van de deelnemers en draagt zorgt voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
De aanbieder maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
Warredal BV heeft een privacy beleid dat conform de geldende regelgeving is.

12. Beelden, foto's en video's

Indien u een evenement organiseert bij Warredal BV gaat u automatisch ook akkoord dat er
foto’s en video’s gemaakt kunnen worden tijdens het evenement. U heeft dan ook geen recht
op enige betaling voor het gebruik de  beelden die gemaakt werden in overeenstemming met
deze toestemmingsverklaring. Deze toestemmingsverklaring en het verlenen van
gebruiksrechten hebben betrekking op alle vormen waarin het Materiaal zal worden gebruikt, in
het bijzonder ondernemingspublicaties (inclusief rapporten, flyers, reclame, digitale media,
interactieve media), alle online media, zoals het internet (websites, banners, nieuwsbrieven, PR
Blogs/fora, sociale media platformen) en intranet, televisie en film, radio, cinema, mobiele
telefonie, presentaties op evenementen en beurzen, het gebruik op
verkooppunten/klantencentra, ongeacht de gebruikte technologie.
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