
 

 

 

 

 

 

 

 

 “RUIK, ADEM, VOEL HET FRISSE GROEN” 

Op zoek naar leuke groepsaccommodatie voor een weekendje weg met vrienden, familie of 

collega's? Of wil je een origineel feest geven? Dan ben je bij de Boskabanne aan het juiste 

adres! Deze charmante woning is gelegen in Laarne, op 10 kilometer van Gent, midden in 

het Prullenbos en aan een idyllische vijver. De Boskabanne biedt slaapgelegenheid tot 36 

personen, verspreid over 7 slaapkamers. 

De Boskabanne mag gerust een groene woning genoemd worden en niet alleen omwille van 

de bosrijke ligging. Er werd bewust gekozen voor duurzame en energiezuinige elementen. 

Dit uit zich bijvoorbeeld in de verwarming met houtpellets, wat de CO²- uitstoot heel wat 

verlaagt. Bovendien wordt dankzij een ventilatiesysteem de verse, gezonde boslucht in de 

Boskabanne gebracht, wat ervoor zorgt dat het ook binnen heerlijk vertoeven is. 

WANNEER 

De Boskabanne kan tijdens de weekdagen gehuurd worden vanaf 1 overnachting. In het 

weekend wordt de Boskabanne per twee overnachtingen verhuurd en start van vrijdag 18u 

tot en met zondag 16u.    

BOSONTBIJT 

Tip: Geen zin om zelf het ontbijt te voorzien op zondagochtend? Reserveer voor u en uw 

gezelschap enkele plaatsen voor het Bosontbijt bij ons in de herberg. Meer info? Vraag naar 

het bosontbijt op zondag via info@prullenbos.be.    

 

 



RONDLEIDING 

GELIJKVLOERS   

Op het gelijkvloers situeert zich de ingerichte keuken, een gezellige eetruimte met zithoek 

rond het houtvuur, een muziekinstallatie, een zevende slaapkamer toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers, een badkamer toegankelijk voor rolstoelgebruikers, enkele toiletten en 

een extra douche.     

De geïnstalleerde keuken omvat alle toestellen, borden, bestekken, glazen, potten en 

pannen voor 40 personen. Vanuit  de eetruimte is er rechtstreeks toegang tot het terras. De 

keuken heeft een oppervlakte van 13m², de eet- en leefruimte heeft een oppervlakte van 

73m².    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EERSTE VERDIEPING 

Op de eerste verdieping vinden we zes slaapkamers met telkens een eigen badkamer 

ingedeeld zoals op het plannetje hieronder: 

 

SOUS SOL   

De benedenverdieping is een polyvalente ruimte met bar, professionele licht- en 

geluidsinstallatie, beamer met scherm en enkele volkspelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMGEVING  

De Boskabanne bevindt zich in het Prullenbos op de grens tussen Laarne en Wetteren.  Beide 

gemeenten hebben heel wat te bieden. Zo kan je het Kasteel van Laarne bezoeken, een van 

de best bewaarde waterburchten van België. Wetteren staat dan weer bekend omwille van 

zijn rozenvelden. Zowel Laarne en Wetteren zijn uitgerust met een uitgebreide fiets -en 

wandelknooppunten dus je kan de streek al fietsend of wandelend verkennen.  

ACTIVITEITEN 

In het bos en rond een prachtige vijver kan u een unieke, groene zone ontdekken. Als 

recreatiedomein heeft het Prullenbos ook heel wat activiteiten in de aanbieding. Zo kan je je 

uitleven met archery tag, laserkleiduifschieten, schermen en  (tweeling)sumoworstelen. 

Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze volksspelen in de Boskabanne 

en bieden we ook onze Inscape Challenge aan. Daarbij is het de bedoeling om in te breken in 

een kist en zo door raadsels het verloren paneel van het Lam Gods, de Rechtvaardige 

Rechters, terug te vinden. Interesse in onze activiteiten? Graag een mailtje naar 

info@prullenbos.be!  

HUURTARIEVEN 

VERBLIJF                    HOOGSEIZOEN MIDDENSEIZOEN LAAGSEIZOEN 

Weekend Vrijdag 18u tot zondag 16u 2.250 euro 1.975 euro 1.775 euro 

Lang weekend Vrijdag 18u tot maandag 13u 2.600 euro 2.300 euro 2.050 euro 

Midweek Maandag 10u tot vrijdag 13u 2.950 euro 2.600 euro 2.300 euro 

Week Vrijdag 18u tot vrijdag 13u 3.700 euro 3.250 euro 2.800 euro 

Twee weken Vrijdag tot zondag mogelijk 5.900 euro 5.200 euro 4.500 euro 

Drie weken Vrijdag tot zondag mogelijk 8.250 euro 7.250 euro 6.250 euro 

 

SEIZOENEN 

HOOGSEIZOEN MIDDENSEIZOEN LAAGSEIZIOEN 

26/04/2021 – 26/09/2021 15/03/2021 –  25/04/2021 04/01/2021 – 14/03/2021 

01/11/2021 – 07/11/2021 27/09/2021 – 31/10/2021 08/11/2021 – 23/12/2021 

24/12/2021- 02/01/2022 

mailto:info@prullenbos.be


EXTRA FACILITEITEN  

Beddengoed   €12/ pakket   

Badlinnen   €6/ pakket   

Extra brandhout op aanvraag €15 per begonnen bak   

 

BETALING   

Na reservatie wordt een factuur verstuurd met: 

Voorschot 1    Bij reservatie   50 % van het totaalbedrag   

Resterend huursaldo 1 maand voor aankomst   50 % van het totaalbedrag   

Waarborg* 1 week voor aankomst 500 euro 

 *De waarborg zal na de controle van de Boskabanne worden overgeschreven naar de 
rekening van de huurder. Dit ten laatste 14 dagen na check-out datum.    

 

 


