
BUSINESS 
BROCHURE
VAN DER VALK HOTEL APELDOORN
De uitvalbasis voor uw zakelijke bijeenkomst. Door de gunstige  
ligging aan de A50 is het hotel bijzonder geschikt voor zakelijke  
bijeenkomsten, lunches, diners, congressen en feestelijke  
bijeenkomsten.
 
Met 16 multifunctionele zalen is Van der Valk Hotel Apeldoorn de 
perfecte locatie voor ieder evenement. Alle zalen zijn uitgerust 
met moderne audiovisuele apparatuur en klimaatbeheersing. 
De zalen grenzen aan de business lounge waar de gehele dag 
smaakvolle koffie, thee, frisdranken, fruit en diverse snacks wor-
den verzorgd. De business lounge is ideaal voor het ontvangst. 
lunch, pauze momenten en een afsluitende borrel.
 
Hotel Apeldoorn huisvest 151 hotelkamers, variërend van comfort 
kamers tot luxe ingerichte suites. Daarnaast bieden wij faciliteiten 
als een sfeervol restaurant, zwembad met wellness, fitness en 
een moderne bar. Het hotel beschikt daarnaast over een wandel-
tuin en voldoende gratis parkeergelegenheid.
 
Heeft u vragen of wenst u te reserveren, neemt u dan gerust 
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 055 8000 880 of via 
sales@apeldoorn.valk.nl.
 
Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen op de 
vergaderlocatie van de Veluwe!
 
Team Hotel Apeldoorn



VERGADERARRANGEMENTEN
 

Een overzicht van onze compleet verzorgde vergaderarrangementen voor één, 
twee of drie dagdelen. Eventueel kunnen wij u adviseren en maatwerk bieden. 

De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief zaalhuur.
 

1/3 DAGDEEL

 
BASIS ARRANGEMENT    € 17,50 p.p.
• Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, fruit en diverse snacks in de business lounge
• Mineraalwater,  vergadermints,  zoetigheden, pennen en blocnotes in de zaal
• Een zoete lekkernij van de chef
• Flipover met stiften
• Beamer met projectie- of LCD-scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden
 
-  INCLUSIEF UITGEBREID LUNCHBUFFET   € 32,50 p.p. 

Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant

-  INCLUSIEF BROODJESBUFFET   € 33,50 p.p. 
Diverse belegde broodjes, soep van de dag, warme snack,  
koffie, thee, jus d’orange en boerenzuivel

 
-  INCLUSIEF BROODJESBUFFET DELUXE  € 38,50 p.p. 

Luxe belegde broodjes, soep van de dag, broodtaart met carpaccio  
of mini salades, vers fruit, warme snack, koffie, thee, jus d’orange en boerenzuivel

3/3 DAGDEEL
             07.00 – 23.00

2/3 DAGDEEL
               07.00 uur – 18.00 uur 

12.00 uur – 23.00 uur 

1/3 DAGDEEL
                07.00 uur – 12.00 uur 

12.00 uur – 18.00 uur 
18.00 uur – 23.00 uur 



2/3 DAGDEEL

 
BASIS ARRANGEMENT  
• Onbeperkt koffie, thee frisdrank, fruit en diverse snacks in de business lounge
• Mineraalwater,  vergadermints,  zoetigheden, pennen en blocnotes in de zaal
• Een zoete lekkernij van de chef
• Flipover met stiften
• Beamer met projectie- of LCD-scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden
 
-   INCLUSIEF UITGEBREID LUNCHBUFFET  € 36,50 p.p. 

Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant
 
-   INCLUSIEF  BROODJESBUFFET   € 38,00 p.p. 

Diverse belegde broodjes, soep van de dag, warme snack,  
koffie, thee, jus d’orange en boerenzuivel

 
-  INCLUSIEF BROODJESBUFFET DELUXE  € 39,50 p.p. 

Luxe belegde broodjes, soep van de dag, broodtaart met carpaccio  
of mini salades, vers fruit, warme snack, koffie, thee, jus d’orange en boerenzuivel

-   INCLUSIEF DINER  € 48,00 p.p. 
Een driegangen keuzediner met uw gasten in het restaurant  

3/3 DAGDEEL
 

BASIS   
• Onbeperkt koffie, thee frisdrank, fruit en diverse snacks in de business lounge
• Mineraalwater,  vergadermints,  zoetigheden, pennen en blocnotes in de zaal
• Een zoete lekkernij van de chef
• Flipover met stiften
• Beamer met projectie- of LCD-scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden
 
-   INCLUSIEF LUNCH EN DINER  € 69,50 p.p. 

 Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 12:00 en 14:00 uur  
in ons restaurant. 's Avonds heeft u een driegangen keuzediner met  
uw gasten in het restaurant



EXTRA FACILITEITEN
 

Al onze zalen beschikken over moderne AV faciliteiten zoals een beamer met projectie-
scherm of LCD-scherm inclusief geluidssysteem. Daarnaast hebben wij meerdere extra’s 

in huis om uw vergadering, cursus of meeting compleet te maken. Mocht u specifieke wensen 
hebben welke niet benoemd staan, dan denken we graag met u mee. 

Wij werken nauw samen met diverse leveranciers om aan al uw wensen te kunnen voldoen. 
 

MOGELIJKHEDEN

 
Geluidsinstallatie inclusief een microfoon  € 175,00
Extra microfoon (keuze uit handheld en/of headset)          €  75,00
Laptop             €  90,00
Extra flipover / whiteboard           €   17,50
Podium                     op aanvraag

Bovenstaande prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen afwijken bij externe inhuur



ZAAL CAPACITEIT

Info LCD/
beamer m2 Hoogte 

(m)
Lengte 

(m)
Breedte 

(m)
Board/
Carré Cabaret U-vorm Theater School Rond

Wenum Wiesel ● LCD 36,1 3,40 8,4 4,3 14 x x x x x

Uddel 1 ■ LCD 37,2 3,40 6,1 6,1 16 20 14 46 12 20

Uddel 2 ■ Beamer 37,2 3,40 6,1 6,1 16 20 14 46 12 20

Uddel groot ■ LCD/ 
Beamer 74,4 3,40 12,2 6,1 30 40 24 70 24 50

Radio Kootwijk ● LCD 36,6 3,40 8,5 4,3 14 x x x x x

Loenen ■ Beamer 37,2 3,40 6,1 6,1 14 20 12 32 12 30

Loenen groot ■ Beamer 60,4 3,40 9,9 6,1 22 30 20 68 32 50

Lieren ■ Beamer 60,4 3,40 9,9 6,1 28 36 22 58 30 50

Lieren groot ■ Beamer 83,0 3,40 13,6 6,1 38 52 32 88 40 70

Lieren + Loenen ■ Beamer 120,8 3,40 19,8 6,1 52 76 42 128 60 100

Klarenbeek ■ LCD 30,5 3,40 6,1 5,0 10 12 10 28 10 20

Hoenderloo ■ Beamer 54,9 3,40 9,0 6,1 28 32 18 54 30 40

Klarenbeek 
+ Hoenderloo ■ LCD/ 

Beamer 92,1 3,40 15,1 6,1 40 46 30 80 36 60

Beekbergen 1 ■ Beamer 79,2 3,40 9,0 8,8 32 44 24 60 40 60

Beekbergen 2 ■ Beamer 101,7 3,40 11,3 9,0 36 48 30 96 48 80

Beekbergen 1+2 ■ Beamer 182,7 3,40 20,3 9,0 68 92 54 180 88 140

Het Loo 1 ■ Beamer 233,8 3,25 16,7 14,0 60 120 46 220 90 120

Het Loo 2 ■ Beamer 153,6 3,25 16,7 9,2 48 90 40 184 70 90

Het Loo 3 ■ Beamer 138,0 3,25 15,0 9,2 52 80 42 130 50 70

Het Loo 1+2 ■ Beamer 392,4 3,25 23,5 16,7 x 180 x 352 160 220

Het Loo 2+3 ■ Beamer 291,6 3,25 18,4 16,7 x 140 x 282 120 160

Het Loo 1+2+3 ■ Beamer 525,4 3,25 32,4 16,7 x 260 x 400 210 300

Orangerie ■ Beamer 93,1 3,25 9,8 9,5 20 65 22 84 32 50

Library ● LCD 18,2 3,75 4,8 3,8 6 x x x x x

Glass House ■ 160 4,3 28 6,5

CAPACITEIT
Hieronder ziet u een overzicht met de maximum opstellingen en capaciteiten per zaal. 
Uiteraard zijn er meerdere invullingen mogelijk. Onze zalen worden enkel verhuurd in 
combinatie met een vergaderarrangement. De genoemde zaalhuren zijn inclusief btw. 

Zaalhuren voor subzalen zijn op aanvraag.

● ■boardroom met vaste tafelopstelling Multifunctioneel



ZAAL TARIEVEN IN EURO’S

1/3 
dagdeel

2/3 
dagdeel

3/3 
dagdeel

07.00 uur – 12.00 uur
12.00 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 23.00 uur

07.00 uur – 18.00 uur
12.00 uur – 23.00 uur 07.00 uur – 23.00 uur

Wenum Wiesel 195,00 295,00 395,00

Uddel 1 195,00 295,00 395,00

Uddel 2 195,00 295,00 395,00

Uddel groot 255,00 355,00 455,00

Radio Kootwijk 195,00 295,00 395,00

Loenen 195,00 295,00 395,00

Loenen groot 255,00 295,00 455,00

Lieren 255,00 355,00 455,00

Lieren groot 295,00 420,00 545,00

Lieren + Loenen 375,00 525,00 675,00

Klarenbeek 195,00 295,00 395,00

Hoenderloo 255,00 355,00 455,00

Klarenbeek 
+ Hoenderloo 295,00 420,00 545,00

Beekbergen 1 255,00 355,00 455,00

Beekbergen 2 295,00 420,00 545,00

Beekbergen 1+2 525,00 725,00 925,00

Het Loo 1 525,00 725,00 925,00

Het Loo 2 450,00 600,00 750,00

Het Loo 3 375,00 525,00 675,00

Het Loo 1+2 825,00 1050,00 1275,00

Het Loo 2+3 626,00 825,00 1025,00

Het Loo 1+2+3 1025,00 1250,00 1475,00

Orangerie op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Library op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Glass House op aanvraag op aanvraag op aanvraag

ZAALHUUR



BEGANE GROND

Hoofdingang

➔

Goederen-
ingang

➔

Lift
Restaurant
Hotelbar
Front Office
Orangerie
Library
LCD/Projectie
scherm



EERSTE VERDIEPING

A
B

C
D

E F G H I

J

KLM

A. Wenum Wiesel
B. Uddel 1
C. Uddel 2

D. Radio Kootwijk
E. Loenen
F. Lieren

G. Klarenbeek
H. Hoenderloo
I. Beekbergen 1

J. Beekbergen 2
K. Het Loo 1
L. Het Loo 2
M. Het Loo 3

Lift
Sales Office
Lounge
Live Cooking 
Buffet
LCD/
Projectie
scherm



DINNER TIME
 

Uw bijeenkomst starten, afsluiten of onderbreken met een diner? 
Wij serveren onze buffetten op informele wijze op de business lounge. Op verzoek en 

op basis van beschikbaarheid kunnen wij deze buffetten ook in een aparte zaal serveren.

DINERBUFFET ROYAAL
 

€ 31,50 per persoon exclusief dranken
Mogelijk vanaf 25 personen
Op basis van 2 uur

Soep
•  Soep van de dag

Koud
•  Diverse broodsoorten geserveerd met gezouten 

boerenboter, aioli en tomatensalsa
•  Diverse mini salades
•  Griekse salade bestaande uit feta, olijven, rode ui, 

komkommer en sla
•  Caesarsalade bestaande uit kip, vrije uitloop ei, 

Grana Padano en croutons
•  Salade caprese bestaande uit tomaat, mozzarella en 

basilicum
•  Visplateau bestaande uit Noorse garnalen, gerookte 

makreel, forel en gerookte zalm
•  Vleesplateau bestaande uit ambachtelijke 

vleeswaren van slagerij van Broekhuizen te Dalfsen
•  Carpaccio bestaande uit flinterdun rundvlees met 

bieslook, truffelmayonaise, pijnboompitten, salade en 
Grana Padano

Warm
•  Thaise groene curry van groenten, kokos rijst, 

kruiden en cashewnoten
•  Noordzee visstoof
•  Kalfssukade in Stroganoffsaus
•  Gehaktballetjes in ietwat pikante pindasaus
•  Warme groenten van het seizoen
•  Rijst
•  Frites

Dessert
•  Proeverij van nagerechten bestaande uit bavarois, 

ijstaarten, chocolademousse en vers fruit

DINERBUFFET DELUXE
 

€ 37,50 per persoon exclusief dranken
Mogelijk vanaf 25 personen
Op basis van 2 uur

Soep
•  Soep van de dag

Koud
•  Diverse broodsoorten geserveerd met gezouten 

boerenboter, aioli en tomatensalsa
•  Diverse mini salades
•  Griekse salade bestaande uit feta, olijven, rode ui, 

komkommer en sla
•  Caesarsalade bestaande uit kip, vrije uitloop ei,  

Grana Padano en croutons
•  Geitenkaas salade
•  Visplateau bestaande uit Hollandse garnalen,  

gerookte zalm, forel en gerookte IJsselmeer paling
•  Vleesplateau bestaande uit ambachtelijke 

vleeswaren van slagerij van Broekhuizen te Dalfsen
•  Carpaccio bestaande uit flinterdun rundvlees met 

bieslook, truffelmayonaise, pijnboompitten,  
salade en Grana Padano

•  Vitello tonnato bestaande uit flinterdun kalfsvlees 
met tonijnmayonaise, tomaat, rode ui en bieslook

Warm
•  Thaise groene curry van groenten, kokos rijst,  

kruiden en cashewnoten
•  Gamba’s met Oosterse groenten in zoetzure saus
•  Gestoomde Noorse zalmfilet in kreeftensaus
•  Boeuf bourguignon
•  Beenham met mosterdsaus
•  Warme groenten van het seizoen
•  Rijst
•  Aardappelgratin
•  Frites

Dessert
•  Proeverij van nagerechten bestaande uit bavarois, 

ijstaarten, omelette sibérienne, chocolademousse  
en vers fruit



STREEKBUFFET
 

€ 29,50 per persoon exclusief dranken
Mogelijk vanaf 25 personen
Op basis van 2 uur

Soep
•   Zwolse mosterdsoep

Koud
•   Ambachtelijk brood van bakker Toet met groente- 

spreads, gezouten boerenboter en tomatensalsa
•   Bietensalade met boeren geitenkaas, sinaasappel  

en walnoten
•   Salade van vrije uitloop eieren, knolselderij en bieslook
•   Aardappelsalade met IJsselmeer paling
•   Ambachtelijk gerookte forel van het Smallert uit Emst
•   Vleesplateau bestaande uit ambachtelijke vleeswaren 

van slagerij van Broekhuizen te Dalfsen
•   Appelcompote
 

Warm
•   Stoofvlees van het seizoen
•   Gekonfijte eendenbout uit Doornspijk
•   Gelderse kalfssukade met Stroganoffsaus
•   Langzaam gegaarde kalfs rib fingers uit Wekerom in 

een BBQ saus
•   Warme groenten uit de regio
•   Krielaardappelen
•   Aardappelgratin
 

Dessert
•   Bitterkoekjespudding met chocolade,  

karamelsaus en vers fruit

STREETFOOD BUFFET
 

€ 29,50 per persoon exclusief dranken
Mogelijk vanaf 25 personen
Op basis van 2 uur

Soep
•   Soep van de dag

Koud
•   Diverse mini salades
•   Pastasalade met tomaat, mozzarella en basilicum
•   Caesarsalade bestaande uit kip, vrije uitloop ei, Grana 

Padano en croutons
•   Koud geserveerde gegrilde groenten met Harissa en 

Baba Ganoush
•   Visplateau bestaande uit Noorse garnalen, gerookte 

makreel, forel en gerookte zalm
•   Carpaccio bestaande uit flinterdun rundvlees met 

bieslook, truffelmayonaise, pijnboompitten, salade en 
Grana Padano

Warm
•   Taco gevuld met kidneybonen, maïs, tomaat, 

granaatappelpitten, koriander en rode peper
•   Patatas Bravas bestaande uit aardappelen uit de oven 

overgoten met een pikante tomatensaus
•   Telor Boemboe Bali bestaande uit gekookte vrije 

uitloop eieren in chilisaus
•   Pekingeend geserveerd met pannenkoekjes, atjar en 

hoisinsaus
•   Bijvangst viskoekjes in Thaise stijl met yoghurt 

ravigottesaus
•   Rundergehaktballetjes in paprikasaus
•   Rendang geserveerd met zoetzure komkommer, 

boontjes en rijst

Dessert
•   Proeverij van nagerechten bestaande uit bavarois, 

ijstaarten, chocolademousse en vers fruit

BUSINESS DINNERS



BUSINESS DINNERS

WALKING DINNER

6-gangen  à €44,50
8-gangen  à €52,50
Mogelijk vanaf 50 personen
Op basis van 3 uur

Gedurende het walking dinner worden er tal van culinaire 
hoogstandjes geserveerd. Hierbij heeft u keuze uit 6 of 
8 gangen. Wij vragen u uit elke gang één of meerdere 
gerechten te kiezen.

Soep
•   Soep van pomodori tomaten, bosui, bieslook, 

gehaktballetjes en zure room
•   Noedelsoep van Pad Thai noedels met kokos, 

citroengras, gember, rode peper, Chinese kool en vrije 
uitloop ei

Koud
•   Poké bowl van rijst, wakame, rettich, zoetzure 

komkommer, taugé, mango en rode kroepoek
•   Cocktail van schaaldieren met appel, avocado, Japanse 

citroen en krokante rijst
•   Gepekelde runderlende ingerold met aardappel en 

truffel geserveerd met pijnboompitten, Parmezaanse 
kaas en mini croutons

•   Gerookte Noorse zalm geserveerd met salade van vrije 
uitloop ei, spelt crouton en mosterdzaad

Warm
•   In tempura gefrituurde gamba geserveerd in lemon 

saus
•   Curry van bijvangst vis uit de Noordzee met rijst, 

gefrituurde kruiden en suikerpinda’s
•   Gegrilde kipsaté geserveerd met atjar, seroendeng, 

gebakken uitjes en ietwat pikante pindasaus
•   Gegrilde short rib geserveerd met knolselderij, 

appelcompote, bruine bonen en BBQ saus

Dessert
•   Tiramisu bestaande uit een luchtige crème van 

mascarpone, koffiebonen, cacaopoeder en een lange 
vinger

•   Citroen meringue taartje met vruchten coulis en 
krokante amandelen

 KEUZEMENU

2-gangen  € 24,50
3-gangen € 29,50
4-gangen € 34,50
 
Een wisselend keuzemenu met seizoensproducten, 
samengesteld door onze chefkok.

HAPJESPLANK

€3,75 per persoon exclusief dranken
Te bestellen vanaf 8 personen

•   Gezouten rozemarijn popcorn
•   Chips van linzen in de smaken chili en lemon
•   Crudité van groenten in guacamole
•   Geroosterde cashewnoten met knoflook en koriander
•   Gedroogde Friese en Drentse worst
•   Gemarineerde olijven
•   Chips van groenten

HAPJESBUFFET

€19,50 per persoon exclusief dranken
Mogelijk vanaf 15 personen
Op basis van 1 uur

Koud
·  Diverse broodsoorten geserveerd met gezouten 
boerenboter, aioli en tomatensalsa

·  Salade caprese bestaande uit tomaat, mozzarella en 
basilicum

·  Garnalen cocktail bestaande uit Noorse garnalen, appel, 
cocktailsaus en bieslook

·  Carpaccio bestaande uit flinterdun rundvlees met 
bieslook, truffelmayonaise, pijnboompitten, salade en 
Grana Padano

· Salade van het seizoen

Warm 
Keuze uit twee onderstaande gerechten
·  Thaise groene curry van groenten, kokos rijst,  
kruiden en cashewnoten

·  Noordzee visstoof met prei, pompoen, paprika,  
ui, Chinese kool, mie en komkommer

·  Javaanse kipsaté geserveerd met nasi,  
ietwat pittige pindasaus, atjar, kroepoek,  
krokante uitjes en seroendeng 

·  Stamppot van andijvie met speklap, kaantjes, jus, 
groenten in het zuur en grove mosterd

·  Macaroni schotel met Grana Padano kaas, salade 
caprese en grissini met een knoflook dip

·  Rundergehaktballetjes in een zoetzure saus met 
basmatirijst en suikerpinda’s

·  Indonesische rendang geserveerd met pittige boontjes, 
Telor Boemboe Bali eieren,  
zoetzure komkommer en witte rijst



BORREL- EN RECEPTIE ARRANGEMENTEN
 

Proosten op een bijzondere gelegenheid? Van der Valk Hotel Apeldoorn biedt u een feestelijke 
ambiance voor een borrel of receptie. Hieronder treft u enkele suggesties voor uw invulling. 
Uiteraard zijn wijzigingen en/of aanvragen op maat mogelijk, wij denken graag met u mee. 

BORREL ARRANGEMENT
 

€ 10,50 per persoon

•  Gedurende 1 uur genieten van drankjes  
uit Hollands assortiment

•  In het assortiment zijn onze tapbieren,  
huiswijnen en frisdranken inbegrepen

• Luxe notenmix en olijven op tafel
• Assortiment van Hollands bittergarnituur (2 p.p.)

RECEPTIE ARRANGEMENT
 

€ 18,50 per persoon

•  Gedurende 2 uur genieten van drankjes  
uit Hollands assortiment

•  Ontvangst met een welkomstcocktail  
of koffie/thee met zoete lekkernijen

• Luxe notenmix en olijven op tafel
• Assortiment van Hollands bittergarnituur (2 p.p.)
• Regionale kaas- en worstsoorten (2 p.p.)

FEESTAVOND APELDOORN 

€ 32,50 per persoon

•  Gedurende 4 uur genieten van drankjes  
uit Hollands assortiment

•  Ontvangst met koffie/thee en petit four  
of een welkomstcocktail

• Luxe notenmix en olijven op tafel
• Diverse warme hapjes (3 p.p.)
• Regionale kaas- en worstsoorten (3 p.p.)
•  Afsluiting met een warme snack of een  

zakje friet met mayonaise



HOTELKAMERS EN OMGEVING
 

Sluit uw bezoek aan Van der Valk Hotel Apeldoorn in stijl af met een overnachting in een luxe kamer of suite. 
Alle kamers zijn zeer comfortabel ingericht en beschikken over de modernste faciliteiten en apparatuur

In de ochtend staat een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar in het restaurant.
 

De prijzen van de kamers zijn op aanvraag, zodat wij u altijd de scherpste tarieven 
kunnen aanbieden. De verblijfsbelasting bedraagt € 2,38 per persoon per nacht. 

WELLNESS & FITNESS

In ons wellness gebouw kunt u genieten van onze 
uitgebreide fitness en het verwarmd zwembad. Vervol-
gens kunt u heerlijk bijkomen in de sauna, stoombad of 
infrarood cabine. 

TUIN 

Van der Valk Hotel Apeldoorn beschikt over 20 hectare 
grond. U kunt een wandeling maken door de grote 
landschapstuin of een kijkje nemen bij het bijen hotel 
of onze moestuin.

FIETSEN

Het is ook mogelijk om bij ons fietsen te huren en de 
omgeving van Apeldoorn te ontdekken. Huur een  
Qwic Professional 7 versnellingen fiets óf ervaar de 
trapondersteuning met de Qwic E-bike.

PRIJZEN HOTELGASTEN

Qwic Professional 7 versnellingen fiets 
€ 12,50 per fiets per dag 
Qwic E-bike met elektrische ondersteuning 
€ 22,50 per fiets per dag
 

PRIJZEN PASSANTEN

Qwic Professional 7 versnellingen fiets à 
€ 17,50 per fiets per dag 
Qwic E-bike met elektrische ondersteuning à 
€ 27,50 per fiets dag

Voor fietshuur of meer informatie kunt u terecht op 
www.valkfietsen.nl of bij de receptie van het hotel.



ROUTEBESCHRIJVING 

Bezoekadres
Van der Valk Hotel Apeldoorn | Landgoedlaan 26, 7325 AW Apeldoorn, Telefoon: +31 (0)55 8000 800
U kunt gratis parkeren bij Van der Valk Hotel Apeldoorn, tevens beschikt het hotel over oplaadpunten 
voor hybride auto’s en elektrische fietsen.

VANUIT AMSTERDAM / HILVERSUM / 
AMERSFOORT

 Volg A1 richting Apeldoorn
 Neem afslag 21 naar de A50 richting Zwolle
  Eenmaal op de A50 neem afslag 24-Apeldoorn  
naar de Zutphensestraat / N345
 Sla rechtsaf naar de Zutphensestraat / N345
 Na 500 meter slaat u linksaf naar de Landgoedlaan
  U rijdt links voorbij Agrifirm en bereikt Van der Valk 
Hotel Apeldoorn

VANUIT HENGELO / DEVENTER

 Volg A1 richting Apeldoorn
  Neem afslag 21 naar de Zutphensestraat / N345, 
richting Apeldoorn
 Sla rechtsaf naar de Zutphensestraat / N345
 Sla na ruim 2 km linksaf naar de Landgoedlaan
  U rijdt links voorbij Agrifirm en bereikt Van der Valk 
Hotel Apeldoorn

VANUIT ZWOLLE

 Volg A50 richting Apeldoorn
  Neem afslag 24-Apeldoorn naar de  
Zutphensestraat / N345
 Sla rechtsaf naar de Zutphensestraat / N345
 Na 500 meter slaat u linksaf naar de Landgoedlaan
  U rijdt links voorbij Agrifirm en bereikt Van der Valk 
Hotel Apeldoorn

VANUIT NIJMEGEN / ARNHEM

 Volg A50 richting Apeldoorn
  Neem afslag 24-Apeldoorn naar de  
Zutphensestraat / N345
 Sla rechtsaf naar de Zutphensestraat / N345
 Na 500 meter slaat u linksaf naar de Landgoedlaan
  U rijdt links voorbij Agrifirm en bereikt Van der Valk 
Hotel Apeldoorn

OPENBAAR VERVOER VANAF  
APELDOORN CS 

  Neem buslijn 5 (richting Wouthuis) 
Bij bushalte Houttuinen-Noord uitstappen 
Loop 11 minuten (850 meter) in zuidelijke richting

  Neem buslijn 3 (richting Maten/Matenhoeve) 
Bij bushalte Marskramersdonk uitstappen. 
Loop 18 minuten (1,4 kilometer) in noordelijke richting



ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (U.V.H.) en onze 
voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten 

gebruik maakt. Op punten waar de aangegane overeenkomst in conflict is met de Uniforme 
Voorwaarden Horeca, zal deze overeenkomst prevaleren. De Uniforme Voorwaarden Horeca liggen  

bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 

Wanneer u besluit uw evenement bij Van der Valk Hotel Apeldoorn onder te brengen, dan  
ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte. Graag ontvangen wij voor akkoord een getekend  

exemplaar retour, om de reservering definitief te maken.

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 opgave van het defi-
nitieve aantal gasten vernemen wij graag twee weken 
voor de reserveringsdatum. Tot uiterlijk 48 uur voor 
de reserveringdatum kan het definitieve aantal gasten 
kosteloos tot maximaal 10% worden verminderd.
 

EXTRA MOGELIJKHEDEN

Op aanvraag zijn er mogelijkheden om het entertain-
ment voor u te laten verzorgen. Dit geldt tevens voor 
de overige audiovisuele middelen, zoals een dans-
vloer, 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 om een aanbetaling te 
vragen conform de Uniforme Voorwaarden Horeca. Het 
betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering wor-
den gebracht op de factuur. Het aanbetalingsbedrag 
bedraagt 75% van de reserveringswaarde en dient 
uiterlijk twee weken voor de reserveringsdatum te wor-
den voldaan. De eindnota wordt na afloop toegezon-
den 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

Bij annuleringen van een gehele reservering  
gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Tot 8 weken voor de activiteitsdatum, kosteloos
•  Binnen 8 weken voor de activiteitsdatum,  

40% van de reserveringswaarde
•  Binnen 4 weken voor de activiteitsdatum,  

60% van de reserveringswaarde
•  Binnen 3 weken voor de activiteitsdatum,  

70% van de reserveringswaarde
•  Binnen 2 weken voor de activiteitsdatum,  

80% van de reserveringswaarde
•  Binnen 48 uur voor de activiteitsdatum of no-show, 

100% van de reserveringswaarde
Annuleringen en/of wijzigingen dienen schriftelijk 
te geschieden.


