
 

 

 

 

 

 

 

 

 “RUIK, ADEM, VOEL HET FRISSE GROEN” 

Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is het Prullenbos dé plaats voor elke 

bedrijfsactiviteit. Van vergadering tot teambuilding, van receptie tot personeelsfeest: onze 

Boskabanne leent zich voor elke gelegenheid!  

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 van 8u tot 18u, vanaf 18u met 

overnachting of vanaf 8u met overnachting. Meerdere dagen zijn ook mogelijk. 

In het weekend wordt de Boskabanne per twee overnachtingen verhuurd.  

 

 

 

 



RONDLEIDING 

GELIJKVLOERS   

De Boskabanne beschikt over drie verdiepingen waarvan er zich op twee verdiepingen 

polyvalente zalen bevinden.   

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 50m²  

- Draadloos internet  

- Zithoek met houtkachel  

- Tafels en stoelen (opstelling/schikking in overleg)  

o Zittend is er een maximum capaciteit van 36 personen.   

- Krijtbord  

- Projectiescherm  

  o Beamer is zelf te voorzien  

- Aansluitpunt geluidsinstallatie  

- Flipchart met stiften  

- Terras met zicht op de omgeving. 

SOUS SOL: 

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

geluidsinstallatie, beamer met scherm en enkele volkspelen. 

- 120m² 

 - Draadloos internet  

- Draadloze Microfoon  

- Vaste beamer met scherm  

- Professionele licht- en geluidsinstallatie  

- Ruime bar - Stoelen en tafels beschikbaar (opstelling/schikking in overleg) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIEVEN  

In de huur van de Boskabanne zit het gebruik van de keuken, wifi en ½ fles water per 

persoon per dag. Bij het huren van de Boskabanne op vrijdag vragen wij vriendelijk de 

kamers vanaf 12u vrij te maken en het gebouw ten laatste om 16u te verlaten. 

Formules   

Huur gelijkvloers en benedenverdieping  €780  

Huur gelijkvloers of benedenverdieping €575  

Huur Boskabanne met 1 overnachting (9u – 

17u30 volgende dag)  

€1650 

 



CATERING 

PERMANENT KOFFIEBUFFET: 

In de door u gehuurde ruimte voorzien wij een buffet waar u en uw gezelschap vrij zijn om 

op ieder moment gedurende uw activiteit allerhande soorten koffies, thee en chocomelk te 

nemen. Dit aan 3 euro per persoon voor een halve dag en 5 euro per persoon voor een 

volledige dag. 

FRUITMAND:  

Indien gewenst voorzien wij een fruitmand aan €30 per stuk. 

AANVULLEN KOELKASTEN:  

De koelkasten van de Boskabanne kunnen op vraag gevuld worden met dranken uit ons 

assortiment. Deze worden verrekend aan onze kaartprijs.   

KOFFIE:  

- Welkomstkoffie:  

o Met koffie, thee, fruitsap en cake aan €5 per persoon  

o Met koffie, thee, fruitsap en koffiekoekjes aan €6,5 per persoon  

o Met koffie, thee, vers fruitsap en koffiekoekjes aan €8 per persoon  

- Afternoon koffie met zoete versnaperingen aan €6,5 per persoon  

ONTBIJT:  

- Uitgebreid ontbijt in buffetvorm met verschillende soorten brood/pistolets, koffiekoeken, 

peperkoek, zoet en hartig beleg, eitjes met of zonder spek, harde en zachte kazen, gerookte 

zalm, yoghurt, fruit, pannenkoeken en wafels. Een glaasje fruitsap per persoon wordt 

geserveerd aan tafel en ook koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs. Dit aan €20per 

persoon.  

 

 

 



LUNCH: 

Broodjesbuffet met belegde broodjes en 

verse soep 

15 euro per persoon* 

Brunch (met koffie en thee) 25 euro 

 

DINER (OOK MOGELIJK ALS LUNCH): 

Bosbarbecue 25 euro per persoon* 

Spaghetti Bolognese/veggie 12 euro per persoon* 

Vol au vent met puree 14 euro per persoon* 

Balletjes in tomatensaus met puree 14 euro per persoon* 

Varkenswangetjes met ovenpatatjes 14 euro per persoon* 

Rundsstoverij met ovenpatatjes 14 euro per persoon* 

 

*Exclusief dranken. 

EXTRA’S 

Beddengoed   €12/ pakket   

Badlinnen   €6/ pakket   

Huren restafval container   €50   

Extra brandhout   €10 per begonnen bak   

 

HUREN HERBERG: 

Indien gewenst kan de herberg gehuurd worden als extra ruimte. Dit aan de meerprijs van 

€300 per dag.  

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 

Het Prullenbos biedt ook sportieve activiteiten en activiteiten in de natuur aan. Zo kan je je 

uitleven met archery tag, bamboe bouwen, een oriëntatietocht, 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. Het is 

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. We hebben nog heel wat andere 

activiteiten in ons assortiment. Interesse? Graag een mailtje naar info@prullenbos.be!  

 

mailto:info@prullenbos.be

