
Van der Valk Hotel Zwolle
Hét meetingpoint in Noordoost-Nederland. Door de 
gunstige ligging aan de A28 is het hotel bijzonder 
geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, lunches en 
diners, congressen en feestelijke bijeenkomsten.

Met maar liefst 17 multifunctionele zalen is Hotel 
Zwolle 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 smaak-
volle koffie, frisdranken, smoothies en vers fruit 
wordt verzorgd. De business lounge is ideaal voor 
ontvangsten, pauzes en borrels.

Hotel Zwolle huisvest 178 hotelkamers, variërend 
van comfort kamers tot luxueus ingerichte suites. 
Het beschikt verder over een sfeervol restaurant, 
wellness center met fitness en een moderne bar. 
Het hotel beschikt daarnaast over voldoende gratis 
parkeergelegenheid en is met het openbaar vervoer 
uitstekend bereikbaar.

Heeft u vragen of wenst u te reserveren, neemt u 
dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar 
op 038 8000 880 of via sales@zwolle.valk.nl.

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen in
de eeuwenoude Hanzestad Zwolle.

Team Hotel Zwolle

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. On-
danks dit is het mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd 
onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Prijswijzigingen zijn onder 
voorbehoud.

SALES
BROCHURE
2019



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. 

BASIS        € 18,00 p.p.
• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, smoothies 

en vers fruit in de business lounges
• Mineraalwater, vergadermints, zoetigheden, 

pennen en blocnotes in de zaal
• Lekkernij van de chef
• Flipover met stiften
• Beamer met projectie- of lcd-scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden

- MET LUNCHBUFFET     € 29,50 p.p.
Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag)
tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.

- MET BROODJESBUFFET     € 29,50 p.p.
Broodjesbuffet gepresenteerd in de business 
lounge.

- MET BROODJESBUFFET DELUXE    € 35,00 p.p.
Broodjesbuffet deluxe gepresenteerd in de busi-
ness lounge.

- MET BREAKFASTARRANGEMENT    € 25,00 p.p.
Vanaf 07:00 uur tot uiterlijk 12:00 uur. In plaats van 
de lekkernij van de chef  presenteren wij u diverse 
belegde broodjes, croissants, vers fruit, jus d’orange 
en zuivel in de vergaderzaal of business lounge naar 
uw wens.

VERGADERARRANGEMENTEN

1/3 DAGDEEL

1/3 DAGDEEL         2/3 DAGDEEL         3/3 DAGDEEL
08:00 – 12:30          08:00 – 17:30          08:00 – 23:00
13:00 – 17:30          13:00 – 23:00
18:00 – 23:00



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. 

VERGADERARRANGEMENTEN

BASIS
• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, smoothies 

en vers fruit in de business lounges
• Mineraalwater, vergadermints, zoetigheden, 

pennen en blocnotes in de zaal
• Lekkernij van de chef
• Flipover met stiften
• Beamer met projectie- of lcd-scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden

- MET LUNCHBUFFET     € 38,50 p.p.
Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 
12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.

- MET BROODJESBUFFET     € 36,50 p.p.
Broodjesbuffet gepresenteerd in de business 
lounge.

- MET BROODJESBUFFET DELUXE    € 39,50 p.p.
Broodjesbuffet deluxe gepresenteerd in de busi-
ness lounge.

- MET DINER        € 49,50 p.p.
Een driegangen keuzediner met uw gasten in het 
restaurant, exclusief drankjes.

BASIS
• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, smoothies 

en vers fruit in de business lounges
• Mineraalwater, vergadermints, zoetigheden, 

pennen en blocnotes in de zaal
• Lekkernij van de chef
• Flipover met stiften
• Beamer met projectie- of lcd-scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden

- MET LUNCH & DINER     € 69,50 p.p.
Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 
12:00 en 14:00 uur in ons restaurant. Gevolgd door 
een driegangen keuzediner met uw gasten in het 
restaurant, exclusief drankjes.

2/3 DAGDEEL

3/3 DAGDEEL



Hieronder ziet u een overzicht met de meest voorkomende opstellingen en capa-
citeiten. Uiteraard zijn er meerdere invullingen mogelijk. Onze zalen worden enkel 

verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement.

De genoemde zaalhuren zijn inclusief 21% btw.
Zaalhuren voor subzalen zijn op aanvraag. 

CAPACITEIT & ZAALHUREN
Naast de basis faciliteiten hebben wij meerdere extra’s in huis om uw 

vergadering, cursus of meeting compleet te maken. Mocht u specifieke wensen 
hebben helpen wij u graag bij de invulling hiervan.

• Geluidsinstallatie inclusief een microfoon  € 175,00
• Extra microfoon     € 75,00 

(keuze uit handheld, headset en revers)     
• Laptop      € 90,00
• Extra flipover/whiteboard met stiften   € 15,00
• Conference telefoon    € 75,00 

(exclusief telefoonkosten)
• Podium      gratis 

 

EXTRA FACILITEITEN

MOGELIJKHEDEN



Hieronder ziet u een overzicht met de meest voorkomende opstellingen en capa-
citeiten. Uiteraard zijn er meerdere invullingen mogelijk. Onze zalen worden enkel 

verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement.

De genoemde zaalhuren zijn inclusief 21% btw.
Zaalhuren voor subzalen zijn op aanvraag. 

CAPACITEIT & ZAALHUREN

Zaal Grootte Capaciteit Tarieven in euro’s

m2 Theater Cabaret U-vorm School Diner Receptie 1/3 dagdeel 2/3 dagdeel 3/3 dagdeel

IJssel 1 225 150 90 * 45 120 175 544,50 635,25 726,00

IJssel 2 340 275 120 * 60 170 250 635,25 786,50 968,00

IJssel 3 150 100 60 30 30 70 100 423,50 544,50 635,25

IJssel 1+2 565 450 200 * 100 300 375 847,00 1089,00 1452,00

IJssel 2+3 490 400 200 * 100 250 350 726,00 937,75 1240,25

IJssel 1+2+3 710 550 300 * * 400 600 1089,00 1270,50 1603,25

Hattem 35 20 * 14 12 * * 199,65 290,40 387,20

Zutphen 35 20 * 14 12 * * 199,65 290,40 387,20

Kampen 35 20 * 14 12 * * 199,65 290,40 387,20

Hasselt 35 14 board * * * * * 199,65 290,40 387,20

Doesburg 20 8 board * * * * * 151,25 242,00 332,75

Vecht 1 75 60 30 25 25 20 50 242,00 363,00 484,00

Vecht 2 75 60 30 25 25 20 50 242,00 363,00 484,00

Vecht 3 75 60 30 25 25 20 50 242,00 363,00 484,00

Vecht 1+2 150 90 60 30 40 40 80 423,50 544,50 635,25

Vecht 2+3 150 90 60 30 40 40 80 423,50 544,50 635,25

Vecht 1+2+3 225 150 90 * 60 100 175 544,50 635,25 726,00

Lissabon 75 60 35 25 30 * * 242,00 363,00 484,00

Edinburgh 75 60 35 25 30 * * 242,00 363,00 484,00

Brugge 75 60 35 25 30 * * 242,00 363,00 484,00

Hamburg 75 60 35 25 30 * * 242,00 363,00 484,00

Kopenhagen 75 60 35 25 30 * * 242,00 363,00 484,00

Stockholm 75 60 35 25 30 * * 242,00 363,00 484,00

Naast de basis faciliteiten hebben wij meerdere extra’s in huis om uw 
vergadering, cursus of meeting compleet te maken. Mocht u specifieke wensen 

hebben helpen wij u graag bij de invulling hiervan.

EXTRA FACILITEITEN



EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

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

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

Daarnaast verzorgen wij ook walking diners, barbecues en uitgeserveerde
(gala)diners. De invulling hiervan wordt speciaal voor u op maat gemaakt. 

BUSINESS DINERS



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

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

Daarnaast verzorgen wij ook walking diners, barbecues en uitgeserveerde
(gala)diners. De invulling hiervan wordt speciaal voor u op maat gemaakt. 

€ 27,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 20 personen 

Koud 
• Diverse salades 

(kipkerrie, quinoa en brunch) 
• Visplateau met garnalen, gerookte 

en gemarineerde vissoorten 
• Salade met gemarineerde tonijn 
• Ceasar salade van gerookte kip 

en knoflookcroutons 
• Carpaccio met Parmezaanse 

kaas en pijnboompitjes 
• Vitello tonnato 
• Diverse rauwkosten en verse fruitsalade

Warm 
• Gehaktballetjes in pittige satésaus 
• Varkenspuntjes in stroganoffsaus 
• Oosterse beefpuntjes 
• Pikante kipdij spiesjes 
• Visstoofschotel in kruidensaus 
• Aardappel- en groentegarnituur
• Rijst 

BUSINESS DINERS

DINERBUFFET

€ 27,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 30 personen 

Koud 
• Kroepoek 
• Atjar 
• Ananas 

Warm 
• Nasi en bami 
• Kipkerrie 
• Saté in satésaus 
• Babi pangang 
• Indische balletjes 
• Tjap tjoy 
• Gado gado 
• Ossenhaaspuntjes met spicey soy saus 
• Wokschotel met noedels en gamba’s 
• Oosterse frituurhapjes 

(o.a. mini loempia, kerrie driehoekjes)

ORIËNTAALS BUFFET 



€ 27,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 20 personen 

Koud 
• Bonte bonensalade 
• Mexicaanse salade 
• Plaatham met tomatensalsa 
• Gemarineerde gamba’s 
• Pepertjes en hamrolletjes 

met roomkaas 
• Gevulde wraps 
• Guacamole en chips 
• Diverse broodsoorten met Heks’n kaas, 

koude sausjes en olijventapenade

Warm 
• Rundvleespincho’s 
• Balletjes in pikante saus 
• Taco schelpen met gehaktvulling 
• Kip wraps en gevulde burrito’s 
• Nachoschotel

MEXICAANS-TAPAS BUFFET 

€ 27,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 20 personen 

Koud 
• Vitello tonnato 
• Diverse salades (vissalade, salade capre-

se en pastasalade met gemarineerde 
zalm) 

• Ceasarsalade van gerookte kip 
en knoflookcroutons 

• Carpaccio met Parmezaanse 
kaas en pijnboompitjes 

• Italiaanse ham- en worstsoorten 
• Diverse broodsoorten met Heks’n kaas, 

koude sausjes en olijventapenade 

Warm 
• Penne / spaghetti 
• Ravioli gevuld met paddenstoelen 
• Bolognese- en carbonarasaus 
• Kip in tomaten-dragonsaus 
• Gepocheerde zalmfilet met pesto 
• Gebakken gamba‘s met knoflookroom 
• Mediterrane groenteschotel 
• Kleine schnitzels met krokante ham, 

salie en Gorgonzola

ITALIAANS BUFFET 

€ 15,00 per persoon  

Buffet bestaat uit: 
• 2,5 zacht belegde bolletjes per persoon 
• 1 warme hartige snack per persoon 
• Jus d’orange & melk

BROODJESBUFFET 

€ 19,50 per persoon 

Buffet bestaat uit:
• 2,5 luxe belegde broodjes per persoon 

(1 rustiek broodje en 1 sandwich) 
• 1 warme hartige snack per persoon 
• Mini-salade van de chef 
• Vers fruit
• Jus d’orange & melk

BROODJESBUFFET DELUXE



Proosten op een geslaagde bijeenkomst? Hotel Zwolle biedt u een feestelijke
ambiance voor een borrel of receptie. Eventueel kunnen wij u adviseren 

en een invulling op maat maken.

€ 11,75 per persoon 
Mogelijk vanaf 8 personen

Gedurende een uur genieten van dranken 
uit ons Hollands drankenassortiment. Inclu-
sief een hapjesplank, bestaande uit:

• Olijven
• Groentesticks + dips
• Kaas (2 p.p.)
• Grillworst (1 p.p.)
• Mini droge worst (1 p.p.)
• Bitterbal (2 p.p.)

BORREL- EN RECEPTIE 
ARRANGEMENTEN

BORRELUURTJE SALLAND

€ 16,75 per persoon 
Mogelijk vanaf 8 personen

Gedurende een uur genieten van dranken 
uit ons Hollands drankenassortiment.
Inclusief een hapjesplank, bestaande uit:

• Olijven
• Groentesticks + dips
• Broodplank
• Kaas (1 p.p.)
• Grillworst (1 p.p.)
• Roosje gerookte zalm (1 p.p.)
• Truffelrilette
• Bitterbal (2 p.p.)

LUXE BORRELUURTJE DE VECHT 

€ 19,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 8 personen

Gedurende twee uur genieten van dranken 
uit ons Hollands drankenassortiment.

• Luxe notenmix en olijven op tafel 

Per persoon serveren wij:
• Ossenhaasspiesje met Oosterse saus
• Gefrituurde gamba in chilisaus
• Regionale kaas- en worstsoorten (2 p.p.)
• Diverse warme hapjes (2 p.p.)

SASSENPOORT ARRANGEMENT



€ 29,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 20 personen 

Ontvangst met koffie/thee en diverse zoe-
tigheden. Gedurende drie uur genieten van 
dranken uit ons Hollands drankenassorti-
ment.

• Luxe notenmix en olijven op tafel

Uitgebreid hapjesbuffet, bestaande uit:
• Diverse salades
• Regionaal kaasplateau
• Regionale ham- en worstsoorten
• Plateau met gerookte vissoorten
• Brood met boter en tapenade
• Diverse warme hapjes
• Kipkluifjes, pikante balletjes, gemari-

neerde ribbetjes, rundvleesspiesjes

PEPERBUS ARRANGEMENT

€ 33,50 per persoon 

Gedurende vier uur genieten van dranken 
uit ons Hollands drankenassortiment.

• Ontvangst met koffie/thee en gebak
• 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 

FEESTAVOND ZWOLLE

€ 4,50 per persoon 
Te bestellen van 8 personen

• Olijven
• Groenstesticks + dips
• Kaas (2 p.p.)
• Grillworst (1 p.p.)
• Mini droge worst (1 p.p.)
• Bitterbal (2 p.p.)

HAPJESPLANK

€ 9,50 per persoon 
Te bestellen van 8 personen 

• Olijven
• Groentesticks + dips
• Broodplank
• Kaas (1 p.p.)
• Grillworst (1 p.p.)
• Roosje gerookte zalm (1 p.p.)
• Truffelrilette
• Bitterbal (2 p.p.)

HAPJESPLANK DELUXE

Sluit uw bezoek aan Hotel Zwolle in stijl af met een overnachting in een luxe
kamer of Suite. Alle kamers zijn comfortabel ingericht en beschikken over

moderne faciliteiten als een flatscreen, klimaatbeheersing en een koelkastje.

LUXE KAMERS EN SUITES



Sluit uw bezoek aan Hotel Zwolle in stijl af met een overnachting in een luxe
kamer of Suite. Alle kamers zijn comfortabel ingericht en beschikken over

moderne faciliteiten als een flatscreen, klimaatbeheersing en een koelkastje.

LUXE KAMERS EN SUITES

STANDAARDTARIEVEN

• Comfort kamer vanaf   € 99,00
• Comfort plus kamer vanaf   € 105,00
• Superior kamer vanaf  € 109,00  

• Ontbijtbuffet    € 14,50 p.p. 
 

Kijk voor de meest actuele tarieven op 
www.hotelzwolle.nl of neem contact met ons op.



Van der Valk Hotel Zwolle is gelegen aan de noordkant van Zwolle.
Langs de A28, afslag 21.

ROUTEBESCHRIJVING

VANUIT UTRECHT / AMERSFOORT / AMSTERDAM

• A28 richting Leeuwarden
• Neem afrit 21 op de A28 (Ommen)
• Linksaf slaan naar Nieuwleusenerdijk 
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

VANUIT NIJMEGEN / ARNHEM

• A50 richting Apeldoorn/Zwolle
• Bij knooppunt Hattemerbroek de A28 volgen richting
• Zwolle/Meppel/Groningen
• Neem afrit 21 op de A28 (Ommen)
• Linksaf slaan naar Nieuwleusenerdijk
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

VANUIT LEEUWARDEN / MEPPEL

• A32 richting Zwolle
• Bij knooppunt Lankhorst de A28 richting Zwolle/Utrecht
• Neem afrit 21 op de A28 (Nieuwleusen/Ommen)
• Linksaf slaan (Ordelseweg)
• Na 500 meter linksaf Kranenburgweg
• Bij verkeerslichten rechtdoor, Nieuwleusenerdijk op
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

VANUIT GRONINGEN / HOOGEVEEN

• A28 richting Zwolle / Amersfoort
• Neem afrit 21 op de A28 (Nieuwleusen/Ommen)
• Linksaf slaan (Ordelseweg)
• Na 500 meter linksaf Kranenburgweg
• Bij verkeerslichten rechtdoor, Nieuwleusenerdijk op
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

OPENBAAR VERVOER

• Vanaf Zwolle Centraal station 
• Buslijn 29 richting Coevorden, halte Bentheimstraat uitstappen
• Aan de andere kant van de straat vindt u het hotel.



Van der Valk Hotel Zwolle is gelegen aan de noordkant van Zwolle.
Langs de A28, afslag 21.

ROUTEBESCHRIJVING

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 nemen.

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, die 
wij graag op verzoek toezenden. Wanneer u besluit uw evenement in Van der Valk 
Hotel Zwolle onder te brengen, dan ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte. 
Graag ontvangen wij voor akkoord een getekend exemplaar van u retour, om de 

reservering definitief te maken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 
Kosteloze annulering van uw evenement kan tot 8 weken voor de activiteitsdatum. Annulering is alleen 
rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd.

U betaalt
• 40% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 8 weken voor de activiteitsdatum.
• 60% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 4 weken voor de activiteitsdatum.
• 70% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 3 weken voor de activiteitsdatum.
• 80% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 2 weken voor de activiteitsdatum.
• 100% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 48 uur voor de activiteitsdatum.
• 100% van de totale reserveringswaarde bij no show.

OPTIONELE RESERVERINGEN

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

DEFINITIEVE AANTAL GASTEN

Wij behouden ons het recht voor, een aanbetaling te vragen conform de Uniforme Voorwaarden Horeca. 
Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. Het aanbetalings-
bedrag bedraagt 80% van de reserveringswaarde en dient uiterlijk twee weken voor de reserverings-
datum te worden voldaan. De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient 14 dagen na factuurdatum 
betaald te zijn. Indien u een referentie/ordernummer gebruikt om de betaling spoedig te laten verlopen 
verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons kenbaar te maken, zodat wij dit op de factuur kunnen vermelden. 

VOORSCHOT- EN BETALINGSVOORWAARDEN

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.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ DIEFSTAL OF VERLIES

ANNULERING


