
S E R I O U S  B U S I N E S S

Alles wat je moet weten 
over teambuildings en
meetings bij Hotel Jerom.



Ben je op zoek naar een unieke plek waar je rustig kan doorwerken aan de grote
doelen van je bedrijf? Een unieke setting om je team dichter bij elkaar te
brengen? Nood aan een kleinschalige partner die je van A tot Z kan ontzorgen
bij een meerdaagse meeting voor je medewerkers? 

Zoek je een plek waar iedereen met de glimlach en vol energie kan werken
terwijl ze zich toch helemaal thuis kunnen voelen? 

Dan stellen we je heel graag onze SERIOUS BUSINESS @ Hotel Jerom voor. 

We werkten een aantal hapklare formules uit speciaal voor teams en bedrijven
die op zoek zijn naar een originele, duurzame en inspirerende locatie. Met veel
bouwstenen en mogelijkheden tot maatwerk zodat jij de inspirerende
teambuilding kan plannen die je organisatie echt vooruit helpt. 

Met gezond eten. Veel natuur. Unieke activiteiten. 

En dat alles op een locatie waar iedereen zalig kan overnachten en er even
helemaal tussenuit kan zijn. 

Laat je inspireren door deze gids en contacteer ons zodat we ook jouw team met
de beste zorgen kunnen omringen. 

Tot binnenkort! 
Lieve groeten, 

Kato & Jorg 



Hotel Jerom is geen grote, onpersoonlijke hotelketen. Nee, het is het levenswerk van twee
ondernemers die je met veel expertise, liefde voor het vak en enthousiasme ontvangen. 

Kato & Jorg openden hotel Jerom in 2018 en bouwden eigenhandig het hotel waar ze zelf
elke dag te gast zouden willen zijn. Elk detail klopt, alles is tot in de puntjes verzorgd en ze
denken heel graag met je mee. 

Dankzij hun ruime ervaring met het ontvangen van hotelgasten, teams en organisaties,
voelen Kato & Jorg feilloos aan hoe ze ook het verblijf van jouw team makkelijker, fijner
en efficiënter kunnen maken. 

HOTEL JEROM?



De sleutelwoorden van een teambuilding of verblijf bij Hotel Jerom zijn: 

GEMOEDSRUST 
Relax, je bent bij Hotel Jerom. Jij komt met je team om je te focussen op je werk, op
projecten, op deadlines of op verbinding. Dus laat ons maar al de rest doen. 

KWALITEIT 
Alles, maar dan ook alles in Hotel Jerom voldoet aan heel hoge kwaliteitseisen. Van het
eten tot je nachtrust, van de faciliteiten tot onze service, wij zijn pas tevreden als jij dat ook
bent. 

DUURZAAMHEID 
Hotel Jerom draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Niet alleen in woorden, maar ook in
daden. En we gaan daarin heel ver: van bedlinnen tot koffie, van energievoorziening tot
shampoo, wij kiezen altijd voor de meest duurzame keuze en voor kleinschalige merken
met een mooi verhaal. 



GEMOEDELIJKHEID

Hotel Jerom staat voor gemoedelijke gezelligheid. We kiezen voor de persoonlijke aanpak,
we willen jou het helemaal naar je zin maken. Dus bij ons geen kille hotellobby, geen
gigantische eetzaal. Wel een plek waar je thuis kan komen, want het interieur, de muziek,
de bloemen,... we kozen het allemaal met heel veel liefde zelf uit en hopen dat jij er
evenveel van zal genieten als wij doen elke dag. 

VRIJHEID 

Klant is koning. En dat is helemaal zo bij Hotel Jerom. Wij denken graag met je mee en
zorgen voor flexibele formules waarmee jij de ideale werkomstandigheden kan creëren en
zo het beste uit je verblijf kan halen. 

MOGELIJKHEDEN 

Wij denken graag in mogelijkheden en spelen vlot in op opportuniteiten. Willen er een
aantal werknemers ‘s ochtends nog voor het ontbijt gaan hardlopen, dat kan! Nood aan
ruimte om even verder te werken in kleine groepjes? Doen we! Een externe spreker voor
jullie workshop al even ontvangen terwijl jullie nog met de vorige sessie bezig zijn? Geen
probleem! 



Twee dagen exclusieve toegang tot onze ruime, comfortabele vergaderzaal. Onze ‘Moor
Room’ heeft uiteraard WIFI, beamer, flipchart, pennen en papier en kan je in
verschillende opstellingen gebruiken. 

We zorgen voor dranken en snacks tijdens jullie meetings en voorzien ook twee lekkere,
gezonde lunches. 

Een overnachting in een mooi uitgeruste kamer inclusief een heerlijk en uitgebreid
ontbijt. 

De basis voor een geslaagde teambuilding is meestal een mix van brainstorms, workshops,
inspirerende denksessies, lekker eten, gezellige ontspanning en een zalig bed. Laat dat nu
allemaal dingen zijn die we hebben gebundeld in een unieke formule ‘Hei sessie’. 

Je krijgt: 

HEI  SESSIE

Een heerlijk en seizoensgebonden diner. Hiervoor werken we samen met lokale talenten
uit de buurt die een puur menu op tafel toveren met het grootste respect voor de ‘korte
keten’ dankzij een fantastische samenwerking met boeren rondom Kalmthout. (dranken
niet inbegrepen)

Een van de grootste en mooiste natuurgebieden van ons land, de Kalmthoutse Heide,
krijg je er gratis bij, want je hoeft maar de straat over te steken bij Hotel Jerom en je
staat al midden op de hei! 

 

De Hei sessie is boekbaar voor groepen vanaf 10 personen.  € 297 PP 
VOOR EEN GROEP 
VAN 10 PERSONEN



       Contacteer Jorg voor je offerte op maat
       via jorg@hoteljerom.com.

MINDER STOORZENDERS 

Eerlijk duurt altijd het langst, daar staan wij voor bij Hotel Jerom. Dus we
geven graag nu al mee dat we soms merken dat gasten moeilijker bereikbaar
zijn via hun mobiele telefoon. Dat komt doordat er voor redenen van
natuurbehoud minder gsm-masten staan op en rond de Kalmthoutse Heide. 

Ervaring leert dat het slechts voor een beperkt aantal gasten soms
problemen oplevert. Die lossen we dan uiteraard samen op, dringende
telefoons die eventueel worden verwacht, vangen we met de glimlach op
aan onze balie. En stiekem is het misschien wel even heel fijn om iets minder
bereikbaar te zijn en te genieten van de tijd bij Hotel Jerom! :)

 

BRAVE BAR

Wij willen dat onze gasten thuiskomen bij Hotel Jerom, dus tijdens je hele verblijf
is onze Brave Bar beschikbaar. Je hoeft nooit tijd te verliezen door te wachten op
bediening, je neemt gewoon  je drankjes zelf en noteert eerlijk wat je consumeert.
Afrekenen doen we op het einde. Geen gedoe! 

GOOD TO KNOW 

mailto:jorg@hoteljerom.com


HET WONDER VAN DE HEI 
De kalmthoutse heide blijft een van de mooiste en veelzijdige natuurgebieden van
ons land. Dat zeggen wij niet alleen, dat kan je ook zelf ontdekken tijdens een
wandeling met een natuurgids. Je bent minimum twee uur op stap. 

MAAK ER EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS VAN 

Naast vergaderen of brainstormen kan het soms ook echt deugd doen om andere
talenten of interesses van je werknemers te laten groeien. Daar worden mensen
beter van, teams hechter en organisaties sterker. Dus selecteerden wij bij Hotel
Jerom zorgvuldig een aantal originele, uitdagende en inspirerende workshops.
Maak je keuze en wij regelen alle details voor jullie!

SAMEN KLINKEN OP SUCCES  
Je hebt altijd wel iets te vieren met je team: nieuwe projecten, toffe klanten, mooie
realisaties,... Bij Hotel Jerom hebben we alles in huis om jullie samen te laten klinken.
Reserveer een zalige picknickmand vol huisgemaakt lekkers en een flesje wijn. Wij zorgen
voor alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijk aperitief in een ongedwongen sfeer:
dekentjes, bestek, servetten, glazen,... Aan alles is gedacht, jij moet alleen een prachtig
plekje kiezen op de Kalmthoutse heide. 

Meer zin in een echte picknick als lunch break? Dat kan natuurlijk ook! 
Wij voorzien heel graag een offerte op maat van jouw wensen. 



EEN IJSKOUDE DUIK 
Dat ijsbaden gezond zijn, weten ze al veel langer in Hoge Noorden. Dat ze ook
ontzettend goed zijn om samen grenzen te verleggen weten ze bij Build for endurance.
Ga voor een ijskoude teambuilding voor echte durvers. Deze uitdaging duurt zo’n 3 à 4
uur - wees gerust je zit geen 4 uur in een ijsbad! 

KILOMETERS MALEN 
 

Niets zo zalig om samen een fietstocht te maken. Op de Kalmthoutse heide zijn er
heel wat aangeduide fietsroutes om een frisse wind vol inspiratie door je team te
laten waaien! We helpen je graag op weg om in de buurt fietsen te huren en zelfs
avontuurlijke tochten met de mountainbike onder professionele begeleiding
stippelen we graag voor je uit. 

Of wat dacht je van spoorfietsen? Op een bijzondere fiets kan je met je team samen
van de natuur genieten op een verlaten spoorweg vlakbij Hotel Jerom. 

BOUWEN MET BAMBOE 
Onder de professionele en enthousiaste begeleiding van Sebastiaan gaan jullie op een mooi
plekje in de natuur aan de slag met bamboe. Bouw samen de hoogste piramide, maak een
stevige brug of wees creatief met letters. Deze workshop duurt ongeveer 3 uur en start en
eindigt bij het hotel. 



GEUREN EN KLEUREN 
Op amper twee kilometer van Hotel Jerom ligt een verborgen parel. Met meer dan 7000
verschillende plantensoorten is het Arboretum in Kalmthout een van de meest gevarieerde
tuinen van Europa. Werkelijk in elk seizoen is deze bijzondere tuin een bezoekje waard.
Een gepassioneerde gids leert je graag alles over deze prachtige plek tijdens een wandeling
van ongeveer 2,5 uur. 

COACHEND WANDELEN 
Soms wil je als team stappen zetten, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Weet dan
dat je de inspirerende natuur van de Kalmthoutse heide er gratis bij krijgt in Hotel Jerom. 
Dus neem gerust een wandelcoach onder de arm en spreek af aan ons hotel voor een
verkwikkende pauze tijdens je verblijf. 

CULINAIR WANDELEN 
Wij zijn heel erg blij dat we Ann leerden kennen. Deze bijzonder dame neemt je mee naar
de hei en laat je met heel andere ogen kijken. Want de heide barst niet alleen van kleuren
en geuren, ook van smaken. Wat dacht je van sorbet van brandnetels, heidethee of
berkenwijn? Ann laat je de heide op een totaal nieuwe manier ervaren en proeven
natuurlijk! Vertrek en aankomst aan het hotel, een wandeling met Ann duurt zo’n 2 à 3
uur.. 

SCHAAPJES TELLEN 
Ooit al op stap geweest met een kudde schapen? Ontmoet Bert en Yuna, de
schaapherders van de Kalmthoutse heide. Ze nemen je mee op tocht met de kudde en
vertellen je passioneel over schapen en hun rol in het natuurbehoud. Deze activiteit is
seizoensgebonden en is mogelijk tussen mei en oktober. Je wandelt zo’n 2 à 3 uur. 



Het liefst verwennen we het hele team met een gezellig diner in ons hotel zelf. Vanaf 10
personen werken we met lokaal talent uit de buurt een heerlijk diner uit met verse
ingrediënten en pure gerechten. Zo kunnen jullie in een gemoedelijke sfeer heerlijk genieten
in ons hotel en kan iedereen op eigen ritme zijn of haar bed opzoeken. 

Misschien kiezen jullie toch liever voor een restaurant in de buurt? Ook dat kan natuurlijk. We
delen hier graag onze favorieten die formules hebben specifiek voor groepen. Vervoer van en
naar het restaurant kunnen we uiteraard ook voor jullie regelen.

UIT ETEN

RESTAURANT ZILVERDEN 
 

Om culinair te genieten met
je team moet je in Restaurant
Zilverden zijn. Op deze mooie
locatie in Kalmthout komen
gastronomie en gezelligheid
samen en beleef je een
onvergetelijke avond. 

BRASSERIE HEIHOEVE 
Geniet van het diner bij onze
buren,  een klassieke brasserie
naast de deur.  

RESTAURANT KEIENHOF 
Kasteel Keienhof ligt op
wandelafstand (1,2 km) van
Hotel Jerom en werkt graag
een formule op maat uit voor
onze gasten. 

GO
OD

 TO
 KN

OW
 Kies je voor een heerlijk diner op maat in Hotel Jerom?

Dan vragen we om tegen 22.00 uur de avond af te
ronden. Dan kan onze conciërge met een gerust hart
zijn ronde doen. 



WAT ANDEREN ZEGGEN 

STAD ANTWERPEN
Het team heeft enorm genoten van
de rust, de natuur en al het lekkere
eten!

TAALUNIE DEN HAAG
Met dank voor de warme welkom. We
hebben inspirerend genoten van jullie
mooie omgeving.

SCHENKER 
Het was een hele productieve,
inspirerende dag! De deelnemers en
trainers waren erg enthousiast over
de omgeving van het hotel, het
personeel en de lunch. Bedankt voor
de ontvangst en de service.

BONKA CIRCUS
Het was een super ervaring. We
voelden ons thuis, maar werden
verwend als gasten.
We kunnen dit alleen maar aanraden! 

WAT ANDEREN ZEGGEN 



ACV PULS
Bedankt voor de goede gastvrijheid.
Bedankt voor de enorme klantenservice.
Bedankt voor het oog aan detail.
Bedankt om mijn collega’s zo vriendelijk en goed verder te helpen.

Mijn collega’s hebben stuk voor stuk genoten van het verblijf in jullie hotel.

Ik sprak een collega die zei dat hij al tal van binnen- en buitenlandse hotels had
gedaan voor het werk. Dat waren dikwijls chique 5 sterren hotels die tot een keten
behoorde. Maar hij vond dat jullie daar echt niet voor hoeven onder te doen, wel
integendeel. Hij was zelfs van plan om met zijn vrouw terug te komen en er een
leuk weekendje Kalmthout van te maken.

Dus bij deze wil ik jullie nogmaals hartelijk danken uit naam van de organisatie.



We hopen dat het intussen duidelijk is, we zijn helemaal klaar om jullie te
ontvangen voor wat SERIOUS BUSINESS @ HOTEL JEROM. Neem contact
op en wij gaan voor je aan de slag en werken een offerte op maat uit. 

Om nog even heel praktisch te eindigen: 

de Moor Room is geschikt voor 40 personen in theater opstelling, 22
personen in u-vorm en 13 in schoolopstelling. 
 
Ons hotel heeft een eigen parking en er is voldoende gratis parking in de
ruime omgeving. Er is vlakbij de mogelijkheid om je elektrische wagen op te
laden, je kan fietsen veilig stallen en na een wandeling van een kwartiertje
sta je in het station van Heide-Kalmthout met een vlotte, rechtstreekse
verbinding naar Antwerpen en Roosendaal. 

PRAKTISCH



HOTEL JEROM
Putsesteenweg 125
2920 Kalmthout

+32 (0)3 304 82 10
Jorg@hoteljerom.com
www.hoteljerom.com

Het hotel is bovendien toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. 

Heb je graag meer informatie over de kamers en alle faciliteiten van ons hotel?
Neem dan een kijkje op onze website, twijfel niet ons te contacteren bij vragen .
We kijken er al naar uit om jullie te mogen ontvangen bij Hotel Jerom. 

Tot slot, heb je geen groot team, maar ben je bijvoorbeeld een freelancer die
nood heeft aan een korte workation in alle rust goed door te werken aan je eigen
doelstellingen of projecten? Ook dan kan je voor wat Serious Business terecht bij
Hotel Jerom. Check snel onze formule voor een individuele workation en kom
eens heerlijk doorwerken op de hei!  

VOORWAARDEN

mailto:jorg@hoteljerom.com
http://www.hoteljerom.com/
https://hoteljerom.com/nl/onze-arrangementen/
https://hoteljerom.com/nl/onze-arrangementen/
https://drive.google.com/file/d/1xWHy1cgqNmSPyMV3UKPm3Y7slGywN66Q/view

