
Hotel Domein Polderwind is dé droom
locatie voor vakanties zonder beperking, 
waar echt iedereen welkom is.

De uitgelezen kans voor bedrijven die 
maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen.

Bedrijven en Polderwind 
– dat werkt!

Vakanties zonder 
beperkingen



Een initiatief van

U zoekt een aangename plek voor meetings of trainingen? Een plaats in de natuur 
waar u uw medewerkers of klanten kan uitnodigen voor een bedrijfsevent, met of 
zonder overnachting?

Op ons domein kunt u onbeperkt genieten van een oase van rust, tussen het groen 
en aan het water, wat meteen zorgt voor een idyllische setting voor uw activiteit. 

Waarom kiezen voor Domein Polderwind als venue voor uw volgende event? Om 
wel deze vijf goede redenen:

1.  Onze chef Serge neemt u graag mee op culinaire trip met seizoens gebonden 
en duurzame streekproducten. Wist u trouwens dat we gaan voor een zero 
waste in de keuken? 

2.  Het meer, de polders, de stilte. De natuur van het domein brengt u tot rust, 
terwijl de verkwikkende wandeling van 2 km rond het meer u opnieuw een 
flinke portie zuurstof en energie geeft. Laat de creativiteit maar stromen!

3.  Wij verzorgen uw event van A tot Z. Wenst u naast het werken ook wat te 
ontspannen? Van escaperoom tot schattenjacht of van MTB-tocht tot wellness. 
Wij houden het graag eenvoudig en bundelen alles op één factuur. 

4.  Ons hotel is strategisch gelegen tussen Brugge en Blankenberge (elk op 15 min. 
rijden), vlot bereikbaar via de nabijgelegen E40/A11 en biedt een ruime 
parking voor al uw gasten.

5.  U gaat voor 100% maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door 
ons als locatie te kiezen, helpt u mee de mensen voor wie dit hotel gebouwd 
is een fijne en betaalbare vakantie te bieden. Want iedereen verdient toch 
een geweldige vakantie? Mede dankzij uw steun kunnen zij in groep of als 
individuele gast bij ons op vakantie komen.

Overtuigd? Blader snel verder of neem zonder aarzelen contact op met ons. 
Wij ontvangen u graag voor een bezoek: sales@domeinpolderwind.be – 
050/23.07.50

Met vriendelijke groeten,

Aurélie Duriau Tom Decraecke 
Sales & Marketing coördinator General Manager

Voorwoord



ForfaitsSolferino

Genève

Henri Dunant
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Vanwaar deze namen, zou u denken? Simpel. 

Zonder Henri Dunant (geboren te Genève in Zwitserland), bestond het 
Rode Kruis niet. Een fantastische man die na de slag bij Solferino in Italië 
in 1859 erin slaagde mannen en vrouwen uit de buurt te mobiliseren, om 
de gewonden te helpen en te verzorgen. Het begin van het prachtig 
verhaal van het Rode Kruis wereldwijd.  

VERGADERZALEN

Domein Polderwind telt drie vergaderzalen. Allen beschikken over natuurlijk 
daglicht, een beamer met projectiescherm, een flipchart, pen & papier en een 
audio-installatie. In de vergaderzaal is er altijd plat & bruisend water aanwezig. Alle 
zalen zijn op het gelijkvloers gelegen, dichtbij receptie en bar/restaurant, maar 
genieten tegelijkertijd van een geweldige isolatie. 

In mei 2021 zullen we (datum onder voorbehoud) ook een nieuw recreatiegebouw 
inhuldigen op het domein, waarin ook een grote zaal met bar en overdekt terras 
voorzien is.

Naam Uvorm Klas Theater Oppervlakte

Solferino 17 17 36 52m²

Genève 15 15 35 45m²

Henri Dunant 25 30 65 96m²
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PAKKETTEN & FORFAITS

We hebben twee verschillende pakketten uitgewerkt: Bianco & Rosso. 
Elk pakket is beschikbaar in halve dag of volledige dag formule. De pakketten 
kunnen uiteraard uitgebreid worden met heel wat extra’s, die u in volgend rubriek 
kan terugvinden.

BIANCO
Kiest u voor het Bianco pakket, geniet u van het volgende:

•  Ontvangstkoffie en -thee met assortiment 
miniboterkoekjes

•  Zaalhuur

•  Koffiepauze voormiddag met lichte, gezonde 
snacks & seizoensfruit 

•  Broodjeslunch met soep incl. water & koffie

•  Koffiepauze namiddag met zoete & hartige snacks 
van de chef 

Prijs vanaf 10 personen: € 49 per persoon* voor een volle dag en € 42 per persoon* 
voor een halve dag (zonder koffiepauze namiddag).

ROSSO
Kiest u voor het Rosso pakket, geniet u van het volgende:

•  Ontvangstkoffie en -thee met assortiment 
miniboterkoekjes

•  Zaalhuur

•  Koffiepauze voormiddag met lichte, gezonde 
snacks & seizoensfruit 

•  Verzorgde lichte warme 2-gangenlunch van onze 
chef Serge incl. water & koffie

•  Koffiepauze namiddag met zoete & hartige snacks 
van de chef

Prijs vanaf 10 personen: € 52 per persoon* voor een volle dag en € 45 per persoon* 
voor een halve dag (zonder koffiepauze namiddag).

Als 2-gangenlunch kan u kiezen voor een voorgerecht + een hoofdgerecht OF voor 
een hoofdgerecht + een dessert. 

EXTRA’S
Zou u graag iets willen toevoegen aan onze pakketten? Dat kan!

Dit zijn alvast een aantal mogelijkheden: 

 • Uitgebreid ontbijtbuffet in plaats van ontvangstkoffie

 • Broodjespakket in de zaal

 • Koffie/thee in de zaal

 • Drankenforfait bij de lunch (wijn, water, koffie/thee)

 • Overnachting
 • …

Aarzel niet ons te contacteren voor de prijzen of indien u liever iets anders wil 
bespreken.  

Bent u eerder op zoek naar een vergaderzaal zonder catering of pauzes?

Voor onze vergaderzalen Solferino & Genève bedraagt de prijs voor een halve dag 
€ 250 (incl. alle materiaal & water in de zaal), voor een volledige dag is dit € 450.

Heeft u liever de grote Henri Dunantzaal, bedraagt de huurprijs € 350 voor een 
halve dag en € 550 voor een volledige dag. Hier ook, telkens met alle materiaal in 
de zaal en water inbegrepen.

* Telt uw groep minder dan 10 personen, wordt er een supplement aangerekend van € 5 per persoon. 

Boekt u binnen 
de 6 maanden 
opnieuw een 
vergadering,  
geniet u een  

mooie korting  
van 10%!

Afhankelijk van de grootte van de groep, wordt de warme 2-gangenlunch aan tafel bediend of in de vorm 
van een buffet geserveerd.



Incentives & congressen

ACCOMMODATIE

Hotel Domein Polderwind beschikt over 46 moderne, ruime en zeer rustige 
kamers. Elke kamer is uitgerust met alle nodige comfort zoals een flatscreen TV, 
een zithoekje, een koelkast, een ruime badkamer met inloopdouche, verwarming/
airco en uiteraard uiterst comfortabele bedden.

De meeste kamers genieten daarenboven van een prachtig open vergezicht op het 
meer, op de polders of op het bosje van het domein. 

Even een frisse neus halen voor of na de werkdag? Een verkwikkende wandeling of 
jogging rond het meer (2 km) of een bezoekje aan onze fitnesszaal zorgen voor de 
nodige zuurstofboost.

MEERDAAGSE PAKKETTEN & FORFAITS

Voor meerdaagse seminaries en congressen hebben we onze Bianco & Rosso 
pakketten uitgebreid met overnachting.

Een tweedaags congres ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

DAG 1 
 • Ontvangstkoffie en -thee met assortiment miniboterkoekjes

 • Zaalhuur

 • Koffiepauze voormiddag met lichte, gezonde snacks & seizoensfruit 

 • Broodjeslunch met soep incl. water & koffie

 • Koffiepauze namiddag met zoete & hartige snacks van de chef 

 • Streek & seizoensgebonden 3-gangendiner van onze chef Serge

DAG 2
 • Uitgebreid, gezond ontbijtbuffet met koffie & thee

 • Zaalhuur

 • Koffiepauze voormiddag met lichte, gezonde snacks & seizoensfruit 

 • Broodjeslunch met soep incl. water & koffie

 • Koffiepauze namiddag met zoete & hartige snacks van de chef 
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Voor een tweedaags congres zoals hierboven, bedraagt de prijs € 213 per persoon 
(single kamerbezetting) en € 177 per persoon (dubbele kamerbezetting).

Voor een driedaags congres met dezelfde agenda, bedraagt de prijs € 377 per 
persoon (single kamerbezetting) en € 305 per persoon (dubbele kamer bezetting).

EXTRA’S

Wil u graag een drankenforfait bij een of meerdere diners tijdens uw congres? 
Dan kan dit aan een zeer voordelige forfaitprijs per persoon.

 • Drankenforfait bij diner incl. aperitief  
(bubbels, aangepaste wijnen, koffie/thee & water)  
€ 23 per persoon

 • Drankenforfait bij diner zonder aperitief  
(aangepaste wijnen, koffie/thee & water)  
€ 15 per persoon

Events

Ons idyllisch kader spreekt voor zich … Domein Polderwind is niet enkel geschikt 
voor uw vergaderingen of meerdaagse congressen, maar uiteraard ook voor al uw 
andere bedrijfsevents.

Is uw motto ‘Work hard, play hard’ op de werkvloer? Dan zullen uw werknemers 
ongetwijfeld hard werken, eens u met dit ‘play’ aanbod komt uitpakken:

TEAMBUILDINGS

In samenwerking met onze partner op het domein: OutdoorTeam Pro   
(www.outdoorteam.be)

 • Adventure Trail – avontuurlijke teambuilding op het domein,  
bevordert de communicatie binnenin het team

 • OutdoorTeam Trophy – leuke mix van originele en ludieke teamopdrachten

 • Shooting stars / Paintball – teamwork makes a dream work

 • Bike discovery by tandem – op ontdekking in Zuienkerke en de prachtige polders

 • The next level – hoogteparcours waar communicatie en samenwerking 
centraal staan

 • Rafting / Raft building / Lake discovery by canoe / SUP (Stand Up Paddle) – 
op het meer

 • Dropping (by day/by night) – elk groepje heeft eigen opdrachten maar 
iedereen moet samenwerken

 • Kampvuur op het domein
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RECEPTIES

 • Walking Dinner met 4 hapjes (Cava, wijn, bier, frisdrank, water)  
€ 25 per persoon

 • Feestelijk 3-gangendiner (menu op maat bespreekbaar)  
€ 26 per persoon

 • Drankenforfait bij diner incl. aperitief  
(bubbels, aangepaste wijnen, koffie/thee & water)  
€ 23 per persoon

 • Drankenforfait bij diner zonder aperitief  
(aangepaste wijnen, koffie/thee & water)  
€ 15 per persoon

 • Aperitief met fingerfood  
€ 8 per persoon

LOSSE ACTIVITEITEN

 • Pedaloverhuur (in de pedalo kunnen er 2 trappers + 4 passagiers zitten)   
€ 25 voor een halve dag 

 • Fietsverhuur (stadsfietsen, elektrische fietsen, 2 duofietsen)  
€ 20 per fiets voor een volledige dag, € 10 voor een halve dag

 • Petanque/mikado/bowling/gezelschapsspelletjes … gratis ter beschikking

 • Wellness namiddag (Finse sauna, verwarmde keramische ligzetels, infrarood-
stralen voor de rug, comfortbad met bubbels/aromatherapie, fitness …)   
€ 60 voor anderhalf uur privatief gebruik tot 5 personen; incl. handdoeken, 
badjassen & slippers. Kleedruimtes & toiletten aan de wellness.

 • DrumFit met onze collega Amy, € 3 per persoon

 • Escaperoom (afhankelijk van beschikbaarheid kamers), € 5 per persoon

 • Quiz met onze collega Amy, € 3 per deelnemer

Eerder zin in muziek? Onze mooie vleugelpiano in de bar staat te wachten op 
muzikaal talent. 
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Grote kleine lettertjes

Geen kleine lettertjes bij ons, wij kiezen voor een transparante en open 
communicatie, van begin tot einde bij de organisatie van uw evenement.

Heeft onze brochure u op ideeën gebracht en wil u graag bij ons uw event 
organiseren? Dan kan u het volgende van ons verwachten:

STAP 1 | OFFERTEAANVRAAG

Stuur ons uw offerteaanvraag door per e-mail of bel ons op.

Sales & Marketing coördinator: Aurélie Duriau

sales@domeinpolderwind.be 

050/23 07 50

STAP 2 | VRIJBLIJVENDE OPTIE

Wij streven ernaar om u binnen de twee werkdagen een offerte op maat te 
bezorgen. Bij deze offerte nemen we een vrijblijvende optie voor 14 dagen op alles 
wat er in de offerte vermeld staat.

Overtuigd? Laat het ons snel weten om definitief te boeken. 
Liever een andere keer? Alvast bedankt om ons hiervan op de hoogte te brengen.

STAP 3 | RESERVATIE 

Zodra we groen licht krijgen, zetten wij uw optie om in een definitieve reservatie. 
Wij maken hierbij ook een contract op, waar alles nogmaals (met eventuele 
wijzigingen op offerte) wordt bevestigd. Dit contract wordt door beide partijen 
ondertekend.

Na het ondertekenen van het contract, volgt ook een voorschotfactuur ter waarde 
van 40% van de totale overeengekomen prijs.

De resterende 60% van de totale overeengekomen prijs, wordt na afloop van uw 
evenement op factuur (binnen de maand) of meteen ter plaatse betaald.

VRAGEN? WIJZIGINGEN? ANNULATIES? 

Wij staan altijd voor u klaar en passen aan waar nodig. 

 • Tot twee weken voor aanvang van het event, kan u mits schriftelijke kennis-
geving kosteloos wijzigingen doorgeven.

Er kan geen rekening meer gehouden worden met grote wijzigingen 
(vermin dering van het aantal deelnemers bijvoorbeeld of het wegvallen van 
activiteiten/zalen/kamers) binnen de twee weken voor aanvang. Alle wijzigingen 
die dus binnen de twee weken voor het event worden doorgegeven, blijven 
aangerekend zoals voorzien op de offerte. 

Er zijn hier uiteraard uitzonderingen op, zoals bij ziekte of bij een overlijden in 
de familie (mits medisch attest/bewijs).

Bijkomende deelnemers of activiteiten worden schriftelijk doorgegeven en 
bevestigd door ons, indien beschikbaar en toegevoegd aan uw contract.  

 • Is er helaas iets tussengekomen en bent u genoodzaakt uw evenement volledig 
te annuleren? 

Annulaties zijn volledig kosteloos tot 3 maanden voor aanvang van uw 
evenement.
Tot 2 maanden voor aanvang, betaalt u 25% van de totale overeengekomen prijs.
Tot 1 maand voor aanvang, betaalt u 50% van de totale overeengekomen prijs.
Binnen de maand voor aanvang, wordt de totale overeengekomen prijs 
aangerekend. 

Is deze annulatie noodzakelijk omwille van overmacht of omdat het door de 
Nationale Veiligheidsraad wordt afgekeurd; worden er geen annulatiekosten 
aangerekend.
Eventuele reeds betaalde voorschotten, worden overgezet naar een volgende 
reservatie binnen de 365 kalenderdagen na oorspronkelijke aanvang van het 
evenement.

Mocht er iets onduidelijk zijn, horen wij het graag.
Alvast bedankt voor uw interesse,

Tot binnenkort voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking,

Hotel Domein Polderwind
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Erkend met de steun van

   


