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Op een idyllische plek in Wetteren met aandacht voor de natuur, sfeer en 

creativiteit is het Prullenbos jouw hotspot voor ont-spanning met gezin, familie, 

vrienden of collega’s waar het zowel in de zomer als in de winter aangenaam 

vertoeven is. Anders gezegd: het Prullenbos is jouw vakantie om de hoek. 

#HUWELIJK 
 

Hoor je de huwelijksklokken al luiden? Zeg ja 
tegen het Prullenbos! En tegen een magisch    
trouwfeest in een bosrijke omgeving. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een trouwfeest om nooit meer te vergeten, die garantie geven we jullie in het 

Prullenbos. De mogelijkheid bestaat om een ceremonie te houden en om onze  

 



Een trouwfeest om nooit meer te vergeten, die garantie geven we jullie in het 

Prullenbos. De mogelijkheid bestaat om een ceremonie te houden en om onze 

locatie privé af te huren om te feesten. Deze omvat herberg, stretchtent en of 

circustent.  

Bovendien bieden we jullie de mogelijkheid om te overnachten met familie en 

of vrienden in onze Boskabanne. Deze biedt slaapgelegenheid voor 36 

personen, verspreid over zeven kamers. Daarnaast kunnen jullie na de 

huwelijksnacht genieten van een heerlijk Bos-ontbijt.  

Gebruik faciliteiten 

De herberg kan gehuurd worden voor privé evenementen van maandag tot en 

met zaterdag vanaf 45 aanwezigen. Dit kan telkens van 12u tot 18u of van 18u 

tot 5u (einduur). Vanaf 2021 zijn privéfeesten op zaterdagen van mei tot en 

met september pas toegelaten vanaf 80 personen.  

Het huren van de herberg betekent dat er 120m² ter uwer beschikking staat. 

Onze oppervlakte laat dus een maximum capaciteit toe van 70 personen voor 

een zittend evenement en 120 personen voor een staand evenement. Wij 

beschikken ook over een stretchtent met een oppervlakte van 150m² waarmee 

het terras wordt overdekt, er kunnen 100 personen plaatsnemen onder de 

tent.  

Daarnaast beschikken we ook over een circustent gehuurd. Deze biedt ruimte 

voor 50 personen zittend en kan eveneens gebruikt worden als 

ceremonieruimte. 

Herberg + stretchtent + circustent bieden dus zittend plaats voor 220 

personen. Tafels, stoelen, palletbanken & receptietonnen zijn steeds 

inbegrepen in de huurprijs. Exclusief: zijwanden van de stretchtent & 

barkrukken. 

 

Parkeergelegenheid: er is plek voor een 150-tal wagens. 



Huurprijzen      Alle prijzen zijn inclusief btw 

 

Gebruik van herberg, 

speelvallei, 2 parkings vanaf 

12u tot 18u  

 

 

500 euro  

 

 

Gebruik van herberg, 

speelvallei, 2 parkings vanaf 

18u tot de vroege uurtjes                                                                                             

 

 

350 euro 

 

 

Gebruik van stretchtent 

Gebruik van zijwanden 

(Optioneel naargelang de 

weersomstandigheden) 

 

300 euro 

200 euro  

 

 

Gebruik van circustent 

 

150 euro 

 

Huur barkrukken 2 euro per kruk  

 

Voorschot 

 

30% offerteprijs 

 

                    

Catering 

Kom genieten van de overheerlijke cateringformules van het Prullenbos! Wij 

garanderen je topkwaliteit, gaande van onze recepties, bosbarbecue formules en 

koude buffetten tot onze foodtruck en dessertbuffetten. Daarnaast werken we ook 

samen met enkele partners zoals Jeffrey’s Outdoor Cooking Club, die zorgt voor een 

culinaire barbecue en we bieden ook walking dinners en streetfoodcorners van Pic 

Nic del Mundo aan.   

Uiteraard is ook externe catering steeds mogelijk, hierbij wordt enkel een andere 

drankenforfaitprijs gehanteerd. Het gebruik van onze keuken is dan wel uitgesloten. 

Indien een foodtruck of zware elektrische apparaten dienen gebruikt te worden voor 



externe catering is het gebruik van een generator verplicht.   

Meer info en prijzen in onze cateringbrochure! 

Drankenformules 

Forfait aperitief 

Receptie tot 1,5 uur 

 

Receptie van 1,5 tot 2 uur 

 

Receptie van 2 tot 3 uur 

 

9 euro per volwassene 

6 euro per kind 

12 euro per volwassene 

9 euro per kind  

15 euro per volwassene 

10 euro per kind 

 

Aperitief met cava/fruitsap 

Flessen cava en fruitsap worden 

geteld 

Exclusief personeelskosten 

12 euro per fles cava 

8 euro per fles fruitsap 

 

 

Forfait volwassenen: 5 uur 

Indien interne catering 

18 euro  

Forfait kinderen: 5 uur  

Indien interne catering 

12 euro per kind  

*Forfait volwassenen: 5 uur 

Indien externe catering 

21 euro per persoon  

*Forfait kinderen: 5 uur  

Indien externe catering 

15 euro per kind  

Aangepaste wijnen tijdens  

het diner?  

Vraag de wijnkaart voor 

feesten!  

 

*Extra forfait 4 euro per uur per 

persoon 

 

Huur & bemanning na forfait 38 euro per uur per 

barman  

(Altijd 2 barmannen tot op 

einde) 

 

Dranken van de kaart Prijzen van de kaart 

(exclusief 

personeelskosten) 

 



Koffie en thee buffet 2 euro per persoon  

*Forfait omvat alle dranken behalve sterke dranken, aperitieven & warme dranken. 

Aankleding 

Op zoek naar een totaalbeleving, themafeest, ceremonie of mooie decoratie? Het 

Prullenbos werkt samen met enkele eventplanners om jouw feest naar een hoger 

niveau te tillen!  

“Ga je binnenkort trouwen en wil je jouw 

persoonlijkheid laten weerspiegelen in 

de aankleding van de locatie? Snuister 

door onze decoratiespullen en add that 

special touch…  

Geen wegwerpmateriaal in ons lab! Dus 

geen kartonnen borden of plastiek 

bekers, maar echt glaswerk, porselein en decoratie. Jouw themafeest kan ook 

duurzaam zijn.  

Naast duurzaamheid is ook beleving een tweede voordeel. Wij kleden de tafels zo 

elegant aan, dat iedereen met plezier zijn benen onder tafel schuift. 

Styling, decoratie en zoveel meer: http://www.sfeerlab.be/“  

Op zoek naar ceremoniestyling? Weddingwall zorgt graag voor de styling van jullie 

ceremonie, Ze streven naar een 

setting te creëren waarbij alle details 

kloppen en brengen de nodige 

decoratie en bloemen mee en zorgen 

voor de opbouw & afbouw op de 

locatie. 

https://weddingwall.be/  

 

 

https://weddingwall.be/
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Audio & Verlichting  

In de Herberg is er een BOSE geluidssysteem geïnstalleerd waarop men een 

mengtafel kan aansluiten. Feestverlichting voorzien wij niet maar kan meegebracht 

en geplaatst worden.  

Ook al kriebels? Twijfel niet langer en vraag meer info via info@prullenbos.be! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


