
Welkom bij Hove van Herpelge 
 

Hove van Herpelgem is een prachtig gerenoveerd kasteeldomein in het hart van de Vlaamse 
Ardennen dat alle troeven in handen heeft om jullie een magische en onvergetelijke dag te 
bezorgen.  
 
Gelegen in het landelijke Kluisbergen, omringd door bossen en water,  is Hove van Herpelgem 
de ultieme plek voor je evenement. De charmante aangrenzende tuin aan de oevers van de 
Schelde maakt het idyllische plaatje compleet. Kom triomfantelijk aan per koets langs de 
Scheldevallei en geef elkaar het ja-woord aan de waterkant. 
 
In het kasteelpark word je ondergedompeld in een frisse, groene oase tijdens de zomer en in 
een feeëriek winterlandschap tijdens de koudste maanden van het jaar. Meegaand met alle 
seizoenen is het kasteelpark de plek waar gezelligheid, rust en romantiek in elkaar vloeien. 
 
Met gevoel voor creativiteit, oog voor detail, een ruim aanbod aan culinaire kwaliteit en een 
discrete service is Hove van Herpelgem het geschikte oord om jullie wildste feestideeën te 
realiseren. Naast privé-events, zoals huwelijksfeesten, babyborrels en jubilea, stelt Hove van 
Herpelgem haar locatie ook ter beschikking voor bedrijfsfeesten, seminaries en opleidingen.   
 

Feestzalen 
 
Capaciteit: max 600 p 
 
Naast de moderne accenten komt ook de authentieke stijl van Hove van Herpelgem tot uiting 
in de architectuur en in het interieur van de feestzaal. De indrukwekkende receptiehal en 
mezzanine, beiden voorzien van een bar, bieden plaats voor 600 personen.  



Catering 
 
Exclusieve catering door de locatie 
 
Hove van Herpelgem werkt met vaste cateraars, waaronder Traiteur Leconte, Van 
Wonterghem Catering, De Feestarchitect, Gourmet invent en Ma Kwizien. 
 
Op basis van jouw persoonlijke wensen, creëert Hove van Herpelgem het event waar jij van 
droomt. Hun partners werken telkens op maat en verzorgen jullie feest tot in de puntjes. Met 
een team van professionele medewerkers, een ruim culinair aanbod en een discrete service 
bezorgen zij je een magische, en vooral zorgeloze dag. 
 

Overnachten 
 
Er zijn 8 vernieuwde kamers in het kasteel. 
 

Unieke troeven 
 

 Exclusieve Domeinverhuur 

 Ceremonie locatie 

 Huwelijkssuite 

 Dansfeest tot laat 

 WiFI 

 Toegankelijk voor mindervaliden 

 Lift  

 8 kamers 

 Tuin 

 Parking 
 

Parking 
 

Hove van Herpelgem is uitgerust met een ruime parking, voorzien van meer dan 150 
parkeerplaatsen om zo de gasten het nodige comfort bij aankomst en vertrek aan te bieden. 
 
 

Contact 

Hove van Herpelgem 
 

Avelgemstraat 6 9690 Kluisbergen België 

https://www.houseofweddings.com/nl/leveranciers/traiteur-leconte
https://www.houseofweddings.com/nl/leveranciers/van-wonterghem-catering
https://www.houseofweddings.com/nl/leveranciers/van-wonterghem-catering

