Geachte heer/mevrouw,
Succesvol zaken doen?
Van een inspirerende netwerkmeeting tot een meerdaags internationaal congres en van een multimediale
productpresentatie tot een “gewone” vergadering; Van der Valk Hotel Assen is een stevige basis voor zakelijk
succes! U kiest uit maar liefst 18 multifunctionele zalen, stuk voor stuk aantrekkelijk ingericht, uitstekend verlicht
en voorzien van moderne faciliteiten als airconditioning en draadloos internet.
Van der Valk Hotel Assen is gemakkelijk te bereiken en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Alle zalen zijn
zowel per lift als per trap bereikbaar en op elke etage bevinden zich toiletten en is er een garderobe.

Persoonlijke “touch”
Uiteraard mag u bij Van der Valk Hotel Assen rekenen op enthousiaste begeleiding door ervaren banquet
professionals. Mensen die u en uw gasten perfect welkom heten en zorgen voor een persoonlijke “touch”.
Werkt de zon mee? Een aantal zalen beschikt over een ruim privé terras, perfect voor een borrel met een klein
hapje. Ook aan de grote trek is gedacht want bijeenkomsten kunnen natuurlijk worden bekroond met een heerlijk
diner of buffet in ons moderne restaurant.

Meer info?
Met de informatie in deze gids proberen wij u een idee te geven van de bijna ongelimiteerde mogelijkheden
binnen Van der Valk Hotel Assen. Indien u vragen heeft of een geheel vrijblijvende toelichting en/of rondleiding
wenst, staan wij u graag te woord. Van maandag t/m vrijdag kunt u van 9:00 tot 17:00 uur terecht bij onze
afdeling zaalreserveringen. Ook buiten deze tijden is er uiteraard iemand beschikbaar. In dit geval kunt het beste
een afspraak maken.
Tel. 0592-851 651 sales@assen.valk.nl (zaalreserveringen), 0592-851 515 (algemeen).
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in Van der Valk Hotel Assen.
Met vriendelijke groet,
Marlies van Guldener &
Harry de Boer
Afdeling zaalreserveringen
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Vergaderzalen
Zaal

M² - l/b/h

U-vorm

Aquamarine room

30 - 7/4.2/2.6

Jade room

37 - 8.7/4.3/2.6

Emerald room

36 - 8.7/4.2/2.6

Sapphire room

36 - 6.4 /5.7/2.6

Onyx room

73 - 10.5/7/2.6

Ruby room

84 - 12/7/2.6

White room

52 - 9/5.8/2.6

Green room

Kabaret Theater School

Examen

-

Carré/
Blok
14

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

20

26

35

35

24

25

24

30

35

35

30

25

17

26

40

40

30

25

64 - 10.5/6.1/2.7

-

16

-

-

-

-

Blue room

85 - 10/8.5/2.6

22

32

45

60

30

25

Black room

87 - 10/8.7/2.6

22

32

45

60

30

25

Ivory room

138 - 12.1/11.4/2.6

34

42

60

80

50

40

Orange room

127 - 14.5/8.8/2.6

40

48

80

100

60

50

Red room

132 - 12.6/10.5/2.6

24

36

55

80

60

40

Pearl room

162 - 15.3/10.6/2.8

28

40

80

100

45

40

Silver Gardenroom

190 - 17.2/11/2.55

40

48

120

140

70

60

Champagneroom

200 - 22.3/9/2.7

25

30

80

110

50

60

Diamond room

365 - 23.9/15.3/2.6

-

-

150

200

120

100

Golden Ballroom

710 - 35.3/20.1/2.7

-

-

320

400

200

200
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Tarieven zalen

Zaal

1 dagdeel vanaf

2 dagdelen vanaf

3 dagdelen vanaf

08.30 - 17.00 of
13.00 - 22.00

08.30 - 22.00

Aquamarine room

08.30 - 12.30 of
13.00 - 17.00 of
18.00 - 22.00
€ 120,00

€ 195,00

€ 230,00

Jade room

€ 120,00

€ 195,00

€ 230,00

Emerald room

€ 120,00

€ 195,00

€ 230,00

Sapphire room

€ 120,00

€ 195,00

€ 230,00

Onyx room

€ 160,00

€ 230,00

€ 265,00

Ruby room

€ 160,00

€ 230,00

€ 265,00

White room

€ 160,00

€ 230,00

€ 265,00

Green room

€ 160,00

€ 230,00

€ 265,00

Blue room

€ 195,00

€ 270,00

€ 340,00

Black room

€ 195,00

€ 270,00

€ 340,00

Ivory room

€ 230,00

€ 300,00

€ 370,00

Orange room

€ 230,00

€ 300,00

€ 370,00

Red room

€ 230,00

€ 300,00

€ 370,00

Pearl room

€ 230,00

€ 300,00

€ 370,00

Silver Gardenroom

€ 300,00

€ 405,00

€ 475,00

Champagneroom

€ 300,00

€ 405,00

€ 475,00

Diamond room

€ 615,00

€ 810,00

€ 955,00

Golden Ballroom

€ 1060,00

€ 1270,00

€ 1455,00

Airconditioning is aanwezig in alle zalen, behalve in de Golden Ballroom.
Prijzen voor exposities zijn op aanvraag.
Incl. 21% BTW
Inclusief gebruik beamer en scherm met uitzondering van de Golden Ballroom en de Diamond room
XGA beamer GoldenBallroom incl.doorzichtscherm
€ 357.00
XGA beamer Diamondroom incl.doorzichtscherm
€ 178.50
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Vergaderarrangementen
Wij bieden u onze vergaderaccommodatie aan in combinatie met één van onze vergaderarrangementen waarmee
wij uw bijeenkomst volledig en tot in de puntjes verzorgen. Voor de zaal berekenen wij het geldende
zaalhuurtarief per dagdeel (zie pagina 3)
Meerdaagse arrangementen en arrangementen op maat zijn op aanvraag.

Arrangement I
1/3 dagdeel arrangement
Inclusief

€ 11.75 per persoon

onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met frisdranken
mineraalwater
pepermunt en candybars
schrijfmateriaal
flipover

Arrangement II met lunchbuffet
2/3 dagdeel arrangement met lunchbuffet
Inclusief

€ 37.00 per persoon

onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met frisdranken
mineraalwater
pepermunt en candybars
schrijfmateriaal
flipover
luxe lunchbuffet

Arrangement II met diner
2/3 dagdeel arrangement met dinerbuffet
Inclusief

€ 49.50 per persoon

onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met frisdranken
mineraalwater
pepermunt en candybars
schrijfmateriaal
flipover
luxe dinerbuffet incl. 2 consumpties
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Arrangement III
3/3 dagdeel arrangement
Inclusief

€ 69.50 per persoon

onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met frisdranken
mineraalwater
pepermunt en candybars
schrijfmateriaal
flipover
luxe lunchbuffet
luxe dinerbuffet incl. 2 consumpties

Breakfastarrangement
Ontbijt in de zaal vanaf 07:00 tot maximaal 12:00 uur
Inclusief

€ 23.25 per persoon

luxe belegde broodjes (2 p.p.)
onbelegde croissants met kaas, jam en boter apart er bij geserveerd
glas met yoghurt, rood fruit en granola
schaal met suikerbrood en krentebrood
gekookte eieren
vers fruit en jus d’orange
onbeperkt koffie/thee met koekjes
koelkast met frisdranken en mineraalwater
pepermunt en candybars
schrijfmateriaal en flipover

Borrelarrangement
Gedurende 1 uur, als toevoeging op uw vergaderarrangement
Inclusief

€ 10.25 per persoon

onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands gedestilleerd)
warme en koude luxe amuses

Borrelgarnituur
Hollands bittergarnituur, 4 hapjes p.p.
Inclusief
zoute haring met uitjes
oude boerenkaas
Drentse droge worst
rundvlees bitterballen met mosterd

€ 5.25 per persoon

Tapasschotel, 4 hapjes p.p.
Rijk assortiment aan Spaanse en Italiaanse vlees- en worstspecialiteiten,
olijven en zongedroogde tomaatjes

€ 8.50 per persoon
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Vergaderbreaks
Ter onderbreking van uw bijeenkomst serveren wij heerlijke extra’s, laat u eens verrassen door één van
onderstaande overheerlijke items.
Cake
assortiment van gele cake, chocolade cake en turf cake

€ 1.50 per persoon

Gevulde koek

€ 1.95 per persoon

Muffin
een heerlijk grote vanille muffin

€ 2.25 per persoon

Petit four

€ 2.25 per persoon

Coffee break
assortiment van diverse zoete lekkernijen

€ 3.25 per persoon

Fruity energy
een fruitmand gevuld met diverse soorten vers fruit

€ 2.25 per persoon

Snack break
een heerlijk warme snack naar invulling van onze chef kok

€ 3.75 per persoon

Smoothie
€ 5.75 per persoon
Keuze uit verse groente smoothie uit eigen moestuin of een smoothie met diverse soorten vers fruit.
Yoghurt met rood fruit en granola
€ 4.75 per persoon
het koffiebuffet wordt uitgebreid met warme chocolademelk, stroopwafels, speculaas en gevulde koeken
Hit the road
€ 4.75 per persoon
een verwenpakket voor onderweg naar huis met mineraalwater, banaan en een energy reep
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Lunch- en dinermogelijkheden
Lunchbuffet
Inclusief

kopje soep
dagelijks wisselende warme snacks
rauwkostsalades
diverse luxe vleeswaren, diverse kaassoorten en zoet beleg
diverse luxe broodsoorten
vers fruit
vruchtensappen, melk, karnemelk, mineraalwater, koffie en thee
Ook zal onze kok à la minute gerechten voor u bereiden.

Broodjesbuffet
Geserveerd in de nabijheid van de zaal
Inclusief

kopje soep
twee luxe belegde broodjes p.p.
warme snack
vers fruit
melk, karnemelk, jus d'orange, koffie en thee

Broodjesplate
Op een bord geserveerd in de zaal
Inclusief

kopje soep
twee luxe belegde broodjes p.p.
warme snack
vers fruit
melk, karnemelk, jus d'orange, koffie en thee

Dinerbuffet
Vanaf 25 personen
Inclusief

kopje soep
koud/warm buffet met wisselende onderstaande gerechten
Ardenner ham met meloen
gerookte zalm met Noorse garnalen
vlees hors d’oeuvre
vis hors d’oeuvre
rauwkost salade
aardappelgerecht
groentegerecht
grillgerecht
visgerecht
twee vleesgerechten
dessertbuffet
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Vergader faciliteiten
Prijzen zijn per dag tenzij anders aangegeven en incl. 21% BTW
Projectiemiddelen

projectiescherm
spanscherm 2 x 3 meter
XGA beamer
XGA beamer GoldenBallroom incl.doorzichtscherm
XGA beamer Diamondroom incl.doorzichtscherm
trainingsset (videocamera, monitor, recorder)
LCD tv 42 inch
laptop

€ 22.50
€ 95.00
€ 65.00
€ 357.00
€ 178.50
€ 215.00
€ 40.00
€ 60.00

Geluidsinstallatie

geluidsset incl. speakers
kabelmicrofoon op statief
draadloze microfoon: hand/rever/headset
CD-/DVD-speler

€
€
€
€

Diversen

flip-over incl. stiften
flip-over met zelfklevend papier en stiften
katheder
projectietafel
podium
verlengsnoer
examentafel 60 x 80 cm
krachtstroomaansluiting 380V 32A op aanvraag
extra verlichting

€ 17.50
€ 35.00
gratis
gratis
gratis
gratis
€ 3.00
gratis
op aanvraag

Communicatie

conference call
videoconferencing
ADSL-lijn
telefoon
Wi-Fi draadloos internet
kabelinternet
fotokopie zwart-wit per pagina
fotokopie kleur per pagina
pulskosten telefoon per tik

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
aanwezig
gratis
op aanvraag
€ 0.15
€ 0.20
€ 0.25

Personeel

Hostess per uur
Geluidstechnicus per uur

€ 32.50
op aanvraag
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162.50
17.50
85.00
25.00

Na een inspirerende meeting een oase van rust?
Het kan in Hotel Assen. Al onze kamers combineren een moderne, sfeervolle look & feel met luxe faciliteiten zoals
flatscreen, wifi internet, airconditioning en een ruime badkamer met rainshower. Uiteraard wordt u ’s morgens
ontspannen wakker want de bedden zijn uitstekend. U schuift dus fris en uitgerust bij het uitgebreide
ontbijtbuffet aan.
De suites en themasuites in Hotel Assen bieden een verblijfservaring op topniveau. Zo beschikken de sfeervolle
Wellness Suites over een whirlpool, stoomcabine en Finse sauna-voor-twee. In de Royal Suite, voorzien van
thuisbioscoop, elektrische sfeerhaard en gouden jacuzzi, ontdekt u of u stiekem toch een spoortje blauw bloed
heeft. Romantisch tête-à-tête? In de Love Suite met hartvormig bubbelbad en schattig uitklapbaar balkon bloeit
de liefde meteen op!
Kijkt u voor een leuk arrangement, last minute kamerprijs, alle faciliteiten en beschikbaarheid eens op onze
website www.hotelassen.nl
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Routebeschrijving
Vanuit Groningen (A28):
Neem afrit 33 Assen-West. Neem de rotonde aan het eind van de afrit voor driekwart. Ga bij de verkeerslichten
rechtdoor. U rijdt dan zo het ruime parkeerterrein van Van der Valk Hotel Assen op.
Vanuit Hoogeveen (A28):
Neem afrit 33 Assen-West. Sla aan het eind van de afrit linksaf. Dan rijdt u onder het viaduct door. Sorteer bij het
eerstvolgende verkeerslicht links voor. U rijdt het ruime parkeerterrein van Van der Valk Hotel Assen op.
Openbaar vervoer:
U kunt vanaf het NS-station het beste een taxi nemen. Ook kunt u buslijn 15, 19 of 20 nemen, deze stoppen op
vijf minuten loopafstand van het hotel bij de bushalte aan de Balkendwarsweg. Voor de meest recente informatie
over buslijnen en -tijden, kunt u contact opnemen met de receptie.
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