
 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Een receptie, personeelsfeest, bruiloft of verjaardagsfeest in de planning? Stop met zoeken! 

Van der Valk Hotel Assen kan u helpen. We beschikken over maar liefst 18 zalen waarvan er 

meerdere uitermate geschikt zijn voor een feestelijke bijeenkomst. De zalen variëren in grootte en 

kunnen worden gebruikt voor gezelschappen van 25 tot 600 personen. Vanzelfsprekend zijn ze 

allemaal smaakvol ingericht en gedecoreerd.  

Op de met linnen gedekte tafels staan bloemen en feestelijke kandelaars. Tevens hebben we overal 

een muziekinstallatie, goede (sfeer)verlichting en veelal airconditioning. Van der Valk Hotel Assen is 

gemakkelijk te bereiken en er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Alle zalen zijn zowel per 

lift als trap bereikbaar.  

Op elke etage bevinden zich toiletten en een garderobe. 

PROFESSIONELE AANPAK 

Van der Valk Hotel Assen heeft door de jaren heen veel ervaring met allerlei soorten feesten 

opgedaan.  

Wij kunnen u uitstekend helpen met de planning van uw receptie, diner, feestavond of andere 

speciale wensen. Een feestelijke sfeer met gastvrije bediening, een goed glas en verrukkelijke hapjes 

staan garant voor een geslaagd feest onder het toeziend oog van de ervaren professional. 

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. U kunt op een eenvoudige manier een arrangement 

kiezen. Hierdoor is een goede prijsindicatie te maken en weet u waar u aan toe bent. 

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. 

Telefoon:  0592-851 651  

Mail: sales@assen.valk.nl  

 

Wij kijken er naar uit om een mooi feest voor u te mogen organiseren in Van der Valk Hotel Assen 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlies van Guldener & 

Harry de Boer 

Afdeling zaalreserveringen 

 

 



 

 

 

BRUIDSINFORMATIE  Alles voor de mooiste dag van je leven….. 

Omdat een bruiloft de mooiste dag van je leven hoort te zijn besteden wij hier alle zorg en aandacht 

aan. Dit is niet alleen terug te vinden tijdens het bespreken, maar ook in de uitvoering. Zo komt er 

extra feestelijke aankleding en zullen wij er alles voor doen om de dag zo vlekkeloos mogelijk te laten 

verlopen. 

MAATWERK  

Iedereen is anders en juist daarom is een bruiloftsfeest maatwerk. Wij stemmen de dag helemaal af 

op ieders persoonlijke wensen en budget. Zo kunnen we rekening houden met uw smaak tijdens het 

aankleden van de zalen, kunt u een bruidstaart naar wens samenstellen en ervoor kiezen de gasten 

te ontvangen met sprankelende champagne. 

DROOMTAART  

Bij een bruiloft mag de bruidstaart niet ontbreken. Het traditionele aansnijden houden we in ere! 

Afhankelijk van uw programma kan dit gebeuren bij het ontvangst, aanvang van de feestavond, als 

ijsbruidstaart na het diner of als afsluiting van een fantastische feestavond.  

Een taart van 1 etage voor max. 12 personen € 110.00 

Een taart van 2 etages voor max. 16 personen € 140.00 

Een taart van 3 etages voor max. 28 personen € 225.00 

Een taart van 4 etages voor max. 44 personen € 340.00 

Een taart van 5 etages voor max. 64 personen € 485.00 

Bij deze klassieke bruidstaart zal een bruidspaartje geleverd worden en heeft u keuze uit de volgende 

vullingen: 

A Slagroom;  slagroom – banketbakkersroom - frambozen of aardbeien 

B Chipolata;  banketbakkersroom – mandarijntjes en stukjes bitterkoekjes met een vleugje room 

C Bavaroise;  chocolade of citroen of aardbeien of frambozen (1 smaak per taart) 

Indien u zelf uw eigen bruidstaart meebrengt zullen wij € 1.50 schotelgeld per persoon in rekening 

brengen. 

BRUIDSSUITE  

De kroon op uw huwelijksdag is een overnachting in één van onze luxe themasuites met uiteraard 

een fles bubbels en een romantisch ontbijt op bed. Als wij uw gehele huwelijksfeest mogen 

verzorgen, kunnen we u het bruidsarrangement tegen een speciale prijs aanbieden afhankelijk van 

de offertewaarde.  

Deze aanbieding geldt voor alle echtparen die hun huwelijksfeest bij ons komen vieren. Van net 

getrouwd tot goud, het romantische bruidsarrangement zet een kroon op uw feest!  

 

 



 

 

 

TROUWEN OP LOCATIE 

Alles onder één dak? Het kan bij Van der Valk Hotel Assen!  Sinds 2011 is het mogelijk om in één van 

onze sfeervolle zalen de officiële huwelijksvoltrekking plaats te laten vinden.  

€ 295.00 voor de plechtigheid in combinatie met een diner of buffet en feestarrangement 

€ 495.00 voor alleen de plechtigheid 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en gang van zaken. 

 

ONTVANGST- BORREL- EN FEESTARRANGEMENTEN 

Proosten op een bijzondere gelegenheid? Van der Valk Hotel Assen biedt u een feestelijke ambiance 

voor een ontvangst, borrel of feest. Hieronder treft u enkele suggesties voor uw invulling. Uiteraard 

zijn wijzigingen en/of aanvragen op maat mogelijk, wij denken graag met u mee. 

Een deel van onderstaande arrangementen worden geserveerd in ons restaurant 28Dining.  

In combinatie met een diner of buffet met minimaal 25 volwassenen vindt het plaats in een aparte 

zaal.  

Wij informeren u graag over de voorwaarden en mogelijkheden. 

ONTVANGST ARRANGEMENT ASSEN      € 8.00 p.p. 

Gedurende 1 uur 

Koffie of thee met “Asser Liefje” van banketbakkerij Gosselaar 

Een zachte vlaaibodem met kersen-appelvulling, opgespoten met verse slagroom en gedecoreerd met 

schotsen hazelnootschuim en poedersuiker 

Tweede maal koffie of thee 

 

ONTVANGST ARRANGEMENT PETIT CHATEAU     € 8.00 p.p. 

Gedurende 1 uur 

Koffie of thee met “Kasteeltje” van banketbakkerij Gosselaar 

Een zachte cake gevuld met Zwitserse room, stukjes mandarijn en in rum gewelde bitterkoekjes, dit 

alles mooi ingevouwen in echte amandelmarsepein. Gedecoreerd met een rozet vanillecrème.  

Tweede maal koffie of thee 

 

 

 

 

 



 

 

 

DRENTSE BORREL        € 12.00 p.p. 

Gedurende 1 uur genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. Dit assortiment omvat 

huiswijnen, bier van de tap, alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen en binnenlands 

gedestilleerd. 

*overige (speciaal) bieren zijn niet inclusief het drankenarrangement 

- Luxe notenmix en maïs chips met zure room en tomatensalsa op tafel 

- Oude boerenkaas en Drentse droge worst (2 p.p.) 

- Diverse warme borrelhapjes (2 p.p.) 

 

 

DRENTSE BORREL “DE LUXE”       € 19.50 p.p. 

Gedurende 2 uur genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. Dit assortiment omvat 

huiswijnen, bier van de tap, alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen en binnenlands 

gedestilleerd. 

*overige (speciaal) bieren zijn niet inclusief het drankenarrangement 

- Luxe notenmix, olijven en maïs chips met zure room en tomatensalsa op tafel 

- Crostini met carpaccio 

- Wrap met gerookte kip en tapenade 

- Oude boerenkaas en Drentse droge worst (2 p.p.) 

- Diverse warme borrelhapjes (2 p.p.) 

 

DRENTS “FEESTJE”        € 33.50 p.p. 

Gedurende 3 uur. Vanaf 35 personen in een aparte zaal, exclusief zaalhuur. 

Ontvangst met koffie of thee met “Kasteeltje” van banketbakkerij Gosselaar 

Een zachte cake gevuld met Zwitserse room, stukjes mandarijn en in rum gewelde bitterkoekjes, dit 

alles mooi ingevouwen in echte amandelmarsepein. Gedecoreerd met een rozet vanillecrème.  

Genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. Dit assortiment omvat huiswijnen,  bier 

van de tap, alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen en binnenlands gedestilleerd. 

*overige (speciaal) bieren zijn niet inclusief het drankenarrangement 

- Luxe notenmix, olijven en maïs chips met zure room en tomatensalsa op tafel 

- Wrap met gerookte zalm 

- Spiesje met mozzarella, basilicum en tomaat 

- Serranoham met meloen 

- Oude boerenkaas en Drentse droge worst (2 p.p.) 

- Diverse warme borrelhapjes (2 p.p.) 

 



 

 

 

FEESTAVOND “ASSEN”        € 34.75 p.p. 

Gedurende 4 uur. Vanaf 35 personen in een aparte zaal, exclusief zaalhuur. 

Ontvangst met koffie of thee gesorteerd gebak van banketbakkerij Gosselaar of 

ontvangst met glas bubbels en een smaakvolle amuse 

Genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. Dit assortiment omvat huiswijnen, bier 

van de tap, alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen en binnenlands gedestilleerd. 

*overige (speciaal) bieren zijn niet inclusief het drankenarrangement 

- Luxe notenmix, olijven en maïs chips met zure room en tomatensalsa op tafel 

- Oude boerenkaas en Drentse droge worst (3 p.p.) 

- Diverse warme hapjes (3 p.p.) 

- Afsluiten met een warme snack of een puntzakje friet met mayonaise 

 

FEESTAVOND “ASSEN DE LUXE”      € 37.50 p.p. 

Gedurende 4 uur. Vanaf 35 personen in een aparte zaal, exclusief zaalhuur. 

Ontvangst met koffie of thee gesorteerd gebak van banketbakkerij Gosselaar of 

ontvangst met glas bubbels en een smaakvolle amuse 

Genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. Dit assortiment omvat huiswijnen, bier 

van de tap, alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen en binnenlands gedestilleerd. 

*overige (speciaal) bieren zijn niet inclusief het drankenarrangement 

- Luxe notenmix, olijven en maïs chips met zure room en tomatensalsa op tafel 

Uitgebreid hapjesbuffet bestaande uit: 

- Diverse salades 

- Kaasplateau 

- Diverse ham- en worstsoorten 

- Plateau met gerookte vissoorten 

- Breekbrood met boter en tapenade 

- Warme borrelhapjes (2 p.p.) 

- Kipkluifjes 

- Saté balletjes 

- Gemarineerde  ribbetjes 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRA UITBREIDINGEN OP ÉÉN VAN UW ARRANGEMENTEN 

Verlenging per half uur        € 4.00 p.p. 

Bal gehakt met mosterd       € 4.75 p.p. 

Puntzak friet met mayonaise       € 4.75 p.p. 

Kipsaté met pindasaus        € 4.75 p.p. 

Chocoladefontein        € 4.75 p.p. 

 

DINER OF BUFFET 

Wij verzorgen graag voor u een uitgebreid diner of buffet in een aparte zaal. 

Speciaal voor u en uw gezelschap hebben verschillende mogelijkheden voor u samengesteld. 

Uiteraard zijn specifieke wensen altijd bespreekbaar. 

Onderstaande diners en buffetten zijn mogelijk vanaf 35 personen in een aparte zaal, exclusief 

zaalhuur. De duur van een buffet of diner is 2,5 uur. 

Zijn er speciale dieetwensen, laat het ons weten dan kunnen wij hier rekening mee houden. 

 

DRANKENARRANGEMENT BIJ DINER OF BUFFET     € 15.00 p.p. 

Gedurende 2½-uur onbeperkt genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. Dit 

assortiment omvat huiswijnen, bier van de tap, alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen en 

binnenlands gedestilleerd. 

*overige (speciaal) bieren zijn niet inclusief het drankenarrangement 

 

DINER 

Het diner bestaat uit minstens drie gangen. U kunt uw eigen diner samenstellen van onze 

seizoensgebonden arrangementen menukaart welke wij u ongeveer 2 weken voor aanvang van het 

diner kunnen presenteren. Afwijkende menu’s kunnen in overleg worden samengesteld. Heeft u 

vegetariërs of gasten met een speciaal dieet in uw gezelschap, hiervoor stellen we een speciaal menu 

samen zodat u hier geen rekening mee hoeft te houden bij de gerechtenkeuze. 

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met één seizoen groente, friet, gebakken aardappelen en salade.      

Uiteraard kunt u onbeperkt bijbestellen. 

Soep of voorgerecht – hoofdgerecht – dessert      € 35.00 p.p. 

Voorgerecht – soep – hoofdgerecht – dessert      € 39.50 p.p. 

 

Eventueel ter afsluiting van uw diner 

Koffie of thee met bonbon        € 3.25 p.p. 

 



 

 

 

SHARED DINING         € 39.50 p.p. 

 

Proeverij van voorgerechten (vanaf etagère) 

Kleine gerechtjes bestaande uit; 

Gevogelte rouleau 

Selectie van Italiaanse en Spaanse vleeswaren  

Gemarineerde gamba’s 

Bonbon van zalm gevuld met garnaaltjes en chili 

Griekse salade bestaande uit feta, olijven, rode ui, komkommer en sla 

Vegetarische tapas zoals gevulde champignons en jalapeños 

Diverse broodsoorten met zoute boter en diverse smeersels 

*** 

Keuze hoofdgerecht, vlees, vis of vegetarisch (uitgeserveerd) 

Gebakken zalmfilet met passend garnituur 

Varkenshaas met pancetta en paddenstoelen 

Huisgemaakte vegetarische groente lasagne 

geserveerd met aardappelgratin, friet, warme groente van het seizoen en salade 

*** 

Proeverij van nagerechten (vanaf etagère) 

Diverse zoete lekkernijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WALKING DINNER         € 39.50 p.p. 

Tijdens een Walking Dinner serveren wij passend geportioneerde gerechten geserveerd op klein 

servies zodat uw gasten de gerechten makkelijk kunnen eten. Het voordeel van een Walking Dinner is 

dat u en uw gasten niet aangewezen zijn op één zitplaats maar rond kunnen lopen en alle tijd hebben 

voor informele contacten. 

Poké bowl met verse zalm, avocado, komkommer, bospeen, sushirijst en sesam 

Rilette van paté 

Cocktailglaasje gevuld met mozzarella, tomaat, basilicum en pesto 

Gemarineerde kippendij met wakame salade 

*** 

Pomodorisoep, vegetarische Italiaanse tomatensoep of 

Gevogelte bouillon met Pekingeend, taugé en lente-ui 

*** 

Gegrilde varkensmedaillon  met bospaddenstoelensaus 

Spiesje van kip met teriyakisaus 

Kabeljauwfilet met mosterdsaus 

Glaasje “groente tuintje” 

Puntzak met friet en mayonaise 

*** 

Proeverij van nagerechten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALK BUFFET         € 35.00 p.p. 

Soep 

Soep van de dag 

*** 

Koud 

Diverse broodsoorten met zoute boter en overige smeersels 

Avocado bowl, vegetarische bowl met diverse peulvruchten, bulgur, tomaat en hummus 

Pastasalade met gerookte zalm o.a. crème fraîche, kappertjes, olijven en zongedroogde tomaat 

Salade Caprese bestaande uit tomaat, mozzarella en basilicum 

Visplateau bestaande uit Noorse garnalen, gerookte zalm, forel en makreel 

Vleesplateau met ambachtelijke  vleeswaren 

Runder Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en Grana Padano 

Warm 

Beenham met honing mosterdsaus 

Noordzee visstoofschotel 

Biefstuk met champignonroomsaus 

Maïskip met Italiaanse kruiden en grillsaus 

Warme groenten van het seizoen 

Rijst 

Aardappelgratin 

Frites 

*** 

Dessert 

Proeverij van nagerechten inclusief chocoladefontein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OLDSCHOOL BUFFET        € 35.00 p.p. 

 

Soep 

Gebonden tomatensoep met balletjes 

Stokbrood met smeersels 

*** 

Koud 

Klassieke  huzaren- en aardappel salade 

Romige zalm salade 

Ham Asperge rolletjes 

Gevulde eieren 

Vis hors d’oeuvre 

Rauwe ham met meloen 

Gevulde tomaat met garnalen en cocktailsaus 

Appelmoes 

Warm 

Schnitzel met Jägersaus 

Kippendijtjes in zoetzure saus 

Beenham met honing mosterd saus 

Zalmfilet met Hollandaise saus 

Witte rijst 

Gebakken krieltjes 

Warme groenten van het seizoen 

*** 

Dessert 

Omelet Sibérienne met vuurwerk 

Dame Blanche, vanilleroomijs met slagroom en warme chocoladesaus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STREETFOOD BUFFET        € 39.50 p.p. 

Uitgeserveerde mok met soep  

Broodetagères met tapashapjes, gesneden stokbrood en smeersels 

*** 

Mediterraanse corner bestaande uit; 

Pizza oven 

Pasta à la minute 

Paëlla pan 

Salade's  

Amerikaanse corner met; 
Hotdogs 
Broodje hamburger 
Taco's  
Nacho's  
 
Vis corner met; 
Haring met uitjes en roggebrood 
Fish and chips; kibbeling met frites en remouladesaus 
Rijkelijk gevuld visbuffet 
 
*** 
 
Desserthoek met; 
IJscokar met diverse soorten schepijs van Gosselaar 
Chocoladefontein 
Mini desserts 
 

Wilt u bovenstaand buffet helemaal in stijl? Laat het ons weten. Wij denken graag met u mee over de 

mogelijkheden voor de aankleding van de zaal en manier van presenteren van dit buffet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEXICAANS BUFFET        € 35.00 p.p. 

Soep 

Soep naar keuze 

*** 

Koud 

Mexicaanse bonensalade 

Frisse gemengde salade 

Gevulde wraps 

Tortilla chips met quacamole dipsaus 

Pepertjes met roomkaas 

Hamrolletjes met roomkaas 

Diverse broodsoorten met sausjes en olijventapenade 

Warm 

Rundvlees pincho’s 

Kipsalsa 

Gehaktballetjes in pikante saus 

Chili con carne 

Spareribs met Texmex marinade 

Gevulde paprika uit de oven 

Gele rijst 

Mexicaans gekruide krieltjes 

*** 

Dessert 

Mangomousse 

Mexicaanse chocoladeflan 

Kaneelijs met honing, walnoten en kaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITALIAANS BUFFET        € 35.00 p.p. 

Soep 

Italiaanse tomatensoep 

*** 

Koud 

Parmaham met meloen 

Salade Caprese bestaande uit tomaat, mozzarella en basilicum 

Pasta salade met gerookte zalm 

Vitello tonnato 

Italiaanse ham- en worstsoorten 

Runder Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en Grana Padano 

Frisse gemengde salade 

Bruchetta 

Stokbrood met kuidenboter 

Warm 

Pasta met bolognesesaus 

Pasta met carbonarasaus 

Ravioli gevuld met paddenstoelen 

Kip in tomaten-dragonsaus 

Kleine schnitzels met krokante ham, salie en Gorgonzola 

Gepocheerde zalmfilet met pesto 

Mediterrane groenteschotel 

*** 

Dessert 

Tiramisu 

Panna Cotta 

Italiaans schepijs met slagroom 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BRUNCHBUFFET 

Ook een uitgebreide brunch in een aparte zaal voor u en uw gezelschap behoort tot de 

mogelijkheden. Vanaf 35 personen in een aparte zaal, exclusief zaalhuur. 

De brunch in inclusief vruchtensappen, zuivel, koffie en thee. 

BRUNCH         € 35.00 p.p. 

Ontvangst met een glas champenoise en amuse 

Soep 

Soep van het seizoen 

Koud 

Assortiment luxe en bourgondische broodsoorten met zoute boter en diverse smeersels 

Diverse soorten kaas 

Diverse soorten vleeswaren 

Rauwkostsalade 

Aardappelsalade met gerookte zalm, gerookte forel en gerookte makreel 

Pastasalade met Noorse garnalen en gemarineerde gambaspiesjes 

Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitjes 

Vers fruitsalade, yoghurt en kwark 

Warm 

Roerei naturel 

Roerei met gerookte zalm 

Warme beenham 

Saté met pittige saus 

Pikante drumsticks 

Pittige gehaktballetjes 

Aardappel- , rijst- en groentegarnituur 

Dessert 

Proeverij van nagerechten inclusief chocoladefontein 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIVE COOKING BUFFET EXCLUSIEF 

Met uw eigen gezelschap gebruik maken van ons Live Cooking Buffet in ons restaurant 28Kitchen? 

Dat kan! Vanaf 40 volwassenen en op basis van beschikbaarheid kunt u dit buffet reserveren. 

LIVE COOKING BUFFET EXCLUSIEF (max. 3 uur)     € 39.50 p.p. 

Het Live Cooking buffet bestaat onder andere uit:  
Ontvangst met een amuse en een glas champenoise 
Een parade van voorgerechten 
Een uitgebreid saladebuffet 
Wokken, u stelt uw eigen wok gerecht samen 
Heerlijke verse kippetjes van de kippengrill 
Diverse soorten vis en vlees, geheel naar wens bereid 
Een scala aan warme gerechten 
Dessertbuffet inclusief onze meterhoge chocoladefontein 
 
All inclusive: onbeperkt receptiedrankjes 

HIGH TEA  

In een deel van ons restaurant       € 24.95 p.p. 

Duur 2 uur 

Inclusief; 

Diverse soorten finger sandwiches 

Gesneden vers fruit 

Diverse friandises 

Muffins, brownies en scones 

Warme vegetarische mini hapjes 

Onbeperkt thee, diverse vruchtensappen en eventueel koffie 

 

Eventueel uit te breiden met een welkomstcocktail    € 3.75 p.p. 

Eventueel in een aparte zaal op basis van zaalhuur en beschikbaarheid, informeert u naar de 

mogelijkheden. 

HIGH WINE 

In een deel van ons restaurant       € 27.50 p.p. 

Duur 2 uur 

Inclusief; 

Ontvangst met een glaasje Prosecco 

Een proeverij van 3 zorgvuldig geselecteerde wijnen 

Diverse overheerlijke hartige hapjes 

Eventueel in een aparte zaal op basis van zaalhuur en beschikbaarheid, informeert u naar de 

mogelijkheden. 



 

 

 

NA EEN OVERWELDIGEND FEEST EEN OASE VAN RUST? 

Het kan in Hotel Assen, sluit uw bezoek in stijl af met een overnachting in een luxe kamer of suite. 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelassen.nl/


 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, die wij U graag op 

verzoek toezenden.  

OPTIONELE RESERVERINGEN 

Wij plaatsen graag een optionele reservering zodat u verzekerd bent van de gewenste ruimte. 

Wanneer blijkt dat wij de voor u in optie genomen ruimte eerder definitief voor derden kunnen 

reserveren, nemen wij eerst contact met u op. Wij verzoeken u dan vriendelijk binnen 24 uur een 

beslissing te maken. 

DEFINITIEF AANTAL GASTEN 

De definitieve menukeuze en de opgaven van het definitieve aantal gasten vernemen wij graag 1 

week voor de reserveringsdatum. Tot uiterlijk  48 uur voor de reserveringsdatum kan het definitieve 

aantal gasten kosteloos tot maximaal 10% worden verminderd. 

EXTRA MOGELIJKHEDEN 

Op aanvraag zijn er mogelijkheden om het entertainment voor u te laten verzorgen. Dit geldt tevens 

voor de overige audiovisuele middelen zoals een dansvloer, podium, DJ-set etc. Daarnaast is het 

mogelijk om persoonlijke menukaarten te laten drukken, speciale bloemdecoratie, bruidstaarten en 

eventuele attenties te verzorgen. 

VOORSCHOT- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Wij behouden ons het recht voor een aanbetaling te vragen conform de Uniforme Voorwaarden 

Horeca. Het betaalde bedrag zal na de eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. 

Het aanbetalingsbedrag bedraagt 75% van de reserveringswaarde en dient uiterlijk 1 maand voor de 

reserveringsdatum te worden voldaan. De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient 14 dagen 

na factuurdatum betaald te zijn. 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ DIEFSTAL OF VERLIES 

Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van zaken 

welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico van de 

eigenaar en/of belanghebbende. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

- Tot 4 weken voor de reserveringsdatum, kosteloos 
- Binnen 4 weken voor de reserveringsdatum, 60% van de reserveringswaarde 
- Binnen 48 uur voor de reserveringsdatum of no-show, 100% van de reserveringswaarde 
Annuleringen en/of wijzigingen dienen schriftelijk te geschieden. 

 

 


