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Beleef Swolsche
gastvrijheid!
Welkom in Zwolle! Een succesvolle bijeenkomst
begint met een geschikte locatie, gastvrije 
service en goede faciliteiten. 

Met 17 multifunctionele zalen kent Hotel Zwolle
eindeloos veel mogelijkheden. Of het nu gaat 
om een zakelijke meeting, een congres of feest; 
voor gezelschappen van 2 tot 500 personen 
is Hotel Zwolle de perfecte locatie voor iedere 
gelegenheid. De gunstige ligging aan de A28 
en de goede bereikbaarheid zorgen ervoor 
dat Hotel Zwolle hét meetingpoint is van 
Noordoost-Nederland.

Alle zalen zijn uitgerust met audiovisuele 
apparatuur en klimaatbeheersing. Tevens 
bieden alle zalen daglicht en is er wifi 
beschikbaar. De zalen zijn gelegen aan 
de business lounge waar de gehele dag 
smaakvolle koffie, frisdranken, smoothies en 
vers fruit wordt verzorgd. De business
lounge is ideaal voor ontvangsten, pauzes en
borrels.

Hotel Zwolle beschikt over 178 hotelkamers, 
variërend van comfort kamers tot luxueus 
ingerichte suites. Tevens bevat het hotel een 
sfeervol restaurant, wellness center met fitness 
en een moderne bar. Daarnaast beschikt het 
over voldoende gratis parkeergelegenheid en is 
met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u 
gerust contact met ons op! Wij zijn bereikbaar 
op 038 8000 880 of via sales@zwolle.valk.nl. Wij 
helpen en adviseren u graag bij het organiseren 
van uw ontmoeting. U bent van harte welkom 
om een kijkje te nemen in ons hotel. Onder het 
genot van een kopje koffie bespreken wij graag 
uw wensen. 

Sales Hotel Zwolle

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

De mogelijkheden zijn afhankelijk van personele bezettingen en 
beschikbaarheid.
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Capaciteit &
Zaalhuur
Hieronder ziet u een overzicht met de meest voorkomende opstellingen en capaciteiten. Neemt u voor vragen of 
speciale wensen gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Om uw bijeenkomst compleet te maken worden onze zalen verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement. Deze 
treft u op de volgende pagina. De genoemde zaalhuren zijn inclusief 21% btw. Zaalhuren voor subzalen zijn op aanvraag.

Zaal Grootte Capaciteit Tarieven in euro’s

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

Doesburg 20 8 Board * * * * * 175 275 375

Hasselt 35 14 Board * * * * * 225 325 425

Kampen 35 20 * 14 12 * * 225 325 425

Zutphen 35 20 * 14 12 * * 225 325 425

Hattem 35 20 * 14 12 * * 225 325 425

Lissabon 75 60 35 25 30 * * 275 375 475

Edinburgh 75 60 35 25 30 * * 275 375 475

Brugge 75 60 35 25 30 * * 275 375 475

Hamburg 75 60 35 25 30 * * 275 375 475

Kopenhagen 75 60 35 25 30 * * 275 375 475

Stockholm 75 60 35 25 30 * * 275 375 475

Vecht 1 75 60 30 25 25 20 50 275 375 475

Vecht 2 75 60 30 25 25 20 50 275 375 475

Vecht 3 75 60 30 25 25 20 50 275 375 475

Vecht 1+2 150 90 60 30 40 40 80 450 550 650

Vecht 2+3 150 90 60 30 40 40 80 450 550 650

Vecht 1+2+3 225 150 90 * 60 100 175 575 675 775

IJssel 1 225 150 90 40 60 120 175 575 675 775

IJssel 2 340 275 120 40 80 150 250 750 850 1050

IJssel 3 150 100 60 30 45 70 100 450 550 650

IJssel 1+2 565 450 280 * 100 300 375 1175 1375 1575

IJssel 2+3 490 400 200 * 100 250 350 1050 1150 1400

IJssel 1+2+3 710 550 300 * * 400 600 1350 1550 2000
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Vergader-
arrangementen
Onze zalen worden altijd verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement. Een overzicht van onze 
compleet verzorgde vergaderarrangementen voor één, twee of drie dagdelen. Uiteraard adviseren wij u 
graag. De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief zaalhuur. 

BASIS             € 21,50 p.p.
• Onbeperkt gebruik van de espressobar in de business lounges
• Mineraalwater, frisdranken en smoothies
• Lekkernij van de chef
• Vers fruit in onze business lounges
• Zoetigheden en vergadermints
• Flipover met schrijfgerei
• Beamer met projectie of LCD scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden
• Blocnotes en schrijfmateriaal in de zaal 

- MET LUNCHBUFFET          € 39,50 p.p.
Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.

- MET BREAKFASTARRANGEMENT        € 31,50 p.p.
Vanaf 07:00 uur tot uiterlijk 12:00 uur. In plaats van de lekkernij van de chef presenteren 
wij u een compleet ontbijt met ambachtelijke broodjes, croissants met jam, weckpotje 
met kwark en vruchten, gekookt ei, zuivel en verse jus d’orange in de vergaderzaal of 
business lounge. 

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



Zalen brochure / Van der Valk Zwolle / 6

BASIS
• Onbeperkt gebruik van de espressobar in de business lounges
• Mineraalwater, frisdranken en smoothies
• Lekkernij van de chef
• Vers fruit in onze business lounges
• Zoetigheden en vergadermints
• Flipover met schrijfgerei
• Beamer met projectie of LCD scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden
• Blocnotes en schrijfmateriaal in de zaal 

- MET LUNCHBUFFET          € 45,00 p.p.
Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.

- MET DINER             € 57,50 p.p.
In overleg verzorgen wij een passend diner. Dranken op basis van nacalculatie.

BASIS
• Onbeperkt gebruik van de espressobar in de business lounges
• Mineraalwater, frisdranken en smoothies
• Lekkernij van de chef
• Vers fruit in onze business lounges
• Zoetigheden en vergadermints
• Flipover met schrijfgerei
• Beamer met projectie of LCD scherm
• Vergaderkit met conferentiebenodigdheden
• Blocnotes en schrijfmateriaal in de zaal 

- MET LUNCH & DINER          € 79,50 p.p.
Luxe lunchbuffet (maandag t/m vrijdag) tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.
In overleg verzorgen wij een passend diner. Dranken op basis van nacalculatie.

3/3 DAGDEEL

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

08:00 – 23:00

“Onze taak is 
    u ontzorgen “
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Extra faciliteiten
Naast de basis faciliteiten hebben wij verschillende extra’s in huis om uw bijeenkomst, cursus of 
meeting compleet te maken. Mocht u specifieke wensen hebben dan helpen wij u graag bij de invulling 
hiervan.

• Geluidsinstallatie inclusief een microfoon  € 175,00
• Extra microfoon (keuze uit handheld, headset en revers)      € 75,00
• Laptop      € 90,00
• Extra flipover/whiteboard met stiften   € 15,00
• Videoconferentie systeem (geschikt voor platforms als Teams en Zoom)   € 200,00
• Conference telefoon (exclusief telefoonkosten)    € 125,00
• Podium, prijs per podiumdeel (1x2m)     € 25,00
• Dansvloer          € 150,00

AUDIOVISUELE MOGELIJKHEDEN

• Proosten met cava           € 6,75
• Gesorteerd gebak           € 3,75
• Petit Four            € 3,50
• Luxe koeken           € 3,75
• Hartige snack           € 6,00
• Fruitbreak            € 3,50
• Lunchpakket           € 15,00
• Plateservice           € 22,50
• Fles huiswijn in cadeauverpakking (geschenktip)       € 19,50
• Boeket bloemen (geschenktip)                    vanaf € 15,00

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon/stuk.

UITBREIDING OP UW VERGADERARRANGEMENT
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Plattegronden
TWEEDE VERDIEPING

Onze zalen bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. 
Voor uw pauzemomenten kunt u terecht in de luxe business lounge met espressobar, frisdranken en 
smoothies. 

Op de tweede verdieping bevindt zich een luxe business 
lounge, 6 zalen en een balkon.

Op de eerste verdieping bevindt zich de Banquet Sales 
afdeling, een luxe business lounge en 11 zalen. 

Rondom is een groot terras gelegen. 

EERSTE VERDIEPING
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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 kunt u ook een 
aparte zaal reserveren voor het diner. Liever een uitgeserveerd diner? Op basis van beschikbaarheid 
reserveren we graag een tafel in ons restaurant.

Vanzelfsprekend kunnen wij rekening houden met allergenen en/of dieetwensen. Wij willen u vragen om dit 
voorafgaand aan ons kenbaar te maken.

Business diners

€ 32,50 per persoon (excl. dranken)
Mogelijk vanaf 25 personen

Dit buffet bestaat uit een mix van warme en koude 
gerechten, speciaal samengesteld door de chefkok 
met voor ieder wat wils. 

DINERBUFFET
€ 24,50 per persoon (excl. dranken) 
Mogelijk vanaf 25 personen

Warm: oktober t/m maart
• Boerenkool
• Zuurkool
• Hutspot
• Rookworstjes, gehaktballetjes en speklap
• Varkensfilet met mosterd laagje
• Jus
 

Warm: april t/m september
• Andijvie stamppot
• Zoete aardappelstamppot (feta, tomaat, noten)
• Zomerstamppot (snijbonen, zongedroogde 

tomaat, appel en spekjes)
• Rookworstjes, gehaktballetjes en speklap
• Varkensfilet met mosterd laagje
• Jus 

 

Koud:
• Augurk, zilveruitjes
• Mosterd, piccalilly

STAMPPOT BUFFET

DRIEGANGEN DINER
Exclusief in ons restaurant.
€ 37,50 per persoon (excl. dranken)

Driegangen keuzediner, samengesteld door onze 
chefkok.
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ITALIAANS BUFFET 
€ 34,50 per persoon (excl. dranken)
Mogelijk vanaf 30 personen 

Koud 
• Salades (vis, caprese en pasta)
• Ceasarsalade van gerookte kip en knoflookcrou-

tons
• Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboom-

pitjes
• Vitello tonnato (dungesneden kalfs-  rosbief met 

tonijnmayonaise)
• 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
• Kleine schnitzels met krokante ham, salie en gor-

gonzola
• Gepocheerde zalmfilet met pesto
• Gebakken gamba met knoflookroom
• Mediterrane groentenschotel 

 
* Dessertsuggestie: Tiramisu (meerprijs € 5,50 p.p.)

Vegetarische of 
veganistische wensen?

Laat het ons gerust 
weten!
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€ 44,50 per persoon (excl. dranken)
Mogelijk vanaf 30 personen

Soep:
• Soep van het seizoen

Koud: 
• Diverse salades 
• Visplateau met garnalen, haring en diverse gerookte 

en gemarineerde vissoorten
• Salade met gemarineerde tonijn
• Huissalade van het Seizoen
• Regionale hamsoorten met meloen en 

kweepeercompote
• Vitello tonnato (dungesneden kalfsrosbief met 

tonijnmayonaise)
• Carpaccio van rund met Parmezaanse kaas
• Vers fruitsalade
• Diverse broodsoorten met kruiden spread, koude 

sausjes en olijventapenade

Warm:
• Biefstukpuntjes met roerbakgroenten en Oosterse 

saus
• Varkensfilet met mosterd 
• Kalfssucade met bospaddenstoelen en Madeira 

saus
• Yakitorispiesjes (Japanse kipspiesjes)
• Gepocheerde zalm met garnalen-kreeftensaus
• Roerbak gamba’s met Oosterse saus
• Entrecote of beenham (keuze gast) (a la minute 

gesneden)
• Warme groente
• Aardappel rosti’s
• Twister frites
• Rijst 

Dessert:
• Ter afsluiting serveren wij uw gasten een feestelijk 

dessert

VECHTDAL BUFFET
€ 34,50 per persoon (excl. dranken)
Mogelijk vanaf 30 personen

Soep:
• Soep van het seizoen

Koud:
• Diverse salades 
• Visplateau met Noorse garnalen, gerookte en
• gemarineerde vissoorten
• Salade met gemarineerde tonijn
• Ceasarsalade van gerookte kip en knoflookcrou-

tons
• Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboom-

pitjes
• Vleesplateau met regionale ham- en worstsoorten
• Vers fruitsalade
• Diverse broodsoorten met kruiden spread, koude 

sausjes en olijventapenade
• 
Warm:
• Gehaktballetjes in satésaus
• Varkenshaaspuntjes  in Stroganoffsaus
• Rundersukade met gebakken paddenstoelen en 

Madeirajus 
• Beenham met honing-mosterdsaus
• Pikante kipspiesjes
• Wokschotel zalm en gamba
• Warme groente 
• Aardappelgratin
• Rijst
• Frites

Dessert:
• Ter afsluiting serveren wij uw gasten een feestelijk 

dessert

HANZE BUFFET

Maak uw ontmoeting compleet!
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Borrel en receptie 
arrangementen
Proosten op een geslaagde bijeenkomst? Hotel Zwolle biedt u een feestelijke ambiance voor een borrel 
of receptie.

€ 13,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 8 personen

Gedurende een uur genieten van dranken uit ons 
Hollands drankenassortiment. 

Inclusief een hapjesplank, bestaande uit:
• Olijven en luxe notenmix
• Groentesticks met bijpassende dips
• Regionale kaas- en worstsoorten   (3 p.p.)
• Bitterballen     (2 p.p.)

BORRELUURTJE SALLAND

€ 17,50 per persoon 
Mogelijk vanaf 8 personen

Gedurende een uur genieten van dranken uit ons 
Hollands drankenassortiment.

Inclusief een luxe hapjesplank, bestaande uit:
• Olijven en luxe notenmix
• Broodplank
• Groentesticks met bijpassende dips
• Regionale kaas- en worstsoorten   (2 p.p.)
• Luxe tapas      (3 p.p.)
• Bitterballen     (2 p.p.)

LUXE BORRELUURTJE DE VECHT 

€ 27,50 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 de volgende tapas:
• Ossenhaasspiesje met Oosterse saus
• Gefrituurde gamba in chilisaus
• Regionale kaas- en worstsoorten   (2 p.p.)
• Bitterballen     (2 p.p.)

SASSENPOORT ARRANGEMENT
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€ 12,50 per persoon 
Te bestellen van 8 personen 

• Olijven en luxe notenmix
• Broodplank, groentesticks met bijpassende dips
• Regionale kaas- en worstsoorten   (2 p.p.)
• Runderballetje met tomatensalsa   (1 p.p.)
• Japanse kip met wasabimayonaise  (2 p.p.)
• Bitterballen     (2 p.p.)

HAPJESPLANK DELUXE

€ 7,50 per persoon
Te bestellen van 8 personen

Onze hapjesplank bestaat uit de volgende items:

• Olijven en luxe notenmix
• Groentesticks met bijpassende dips
• Regionale kaas- en worstsoorten   (3 p.p.)
• Bitterballen     (2 p.p.) 

HAPJESPLANK

Sfeervol genieten!



Zalen brochure / Van der Valk Zwolle / 14

Op tijd aanwezig zijn bij een vroege zakelijke 
bijeenkomst? Boek dan een voorovernachting 
bij Hotel Zwolle. In de ochtend kunt u genieten 
van het ontbijtbuffet in het restaurant en 
ontspannen aan de dag beginnen.

Of 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   € 115,00
Comfort plus kamer vanaf   € 120,00
Superior kamer vanaf  € 130,00  

Ontbijtbuffet     € 17,50 p.p. 

Kijk voor de meest actuele tarieven op 
www.hotelzwolle.nl of neem contact met ons op.
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Route-
beschrijving
Hotel Zwolle is gelegen aan de noordkant van Zwolle, langs de 
A28 afslag 21 (Hessenpoort). 

VANUIT UTRECHT / AMERSFOORT / AMSTERDAM

• A28 richting Leeuwarden
• Neem afrit 21 op de A28 (Hessenpoort)
• Houdt u rechts aan
• 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 (Hessenpoort)
• Houdt u rechts aan
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

VANUIT LEEUWARDEN / MEPPEL

• A32 richting Zwolle
• Neem afrit 21 Ommen vanaf de A28
• Ga verder op de Hessenweg en houdt u rechts aan
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

VANUIT GRONINGEN / HOOGEVEEN

• A28 richting Zwolle / Amersfoort
• Neem afrit 21 op de A28 (Hessenpoort)
• Houdt u rechts aan
• U vindt het hotel aan de linkerzijde

OPENBAAR VERVOER

• Vanaf Zwolle Centraal station 
• Buslijn C1 richting Dedemsvaart, halte Bentheimstraat 

uitstappen
• Aan de andere kant van de straat bevindt zich het hotel.
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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 nemen.

DEFINITIEVE AANTAL GASTEN

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

VOORSCHOT- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht een aanbetaling te vragen conform de Uniforme Voorwaarden Horeca. Het betaalde 
bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. Het aanbetalingsbedrag bedraagt 80% van 
de reserveringswaarde en dient uiterlijk twee weken voor de reserveringsdatum te worden voldaan. De eindnota 
wordt na afloop toegezonden en dient 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Indien u een referentie/ordernum-
mer 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.

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.

ANNULERING

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

U betaalt
•  Bij annulering binnen 12 weken voor de activiteit datum (100+ personen)    25%
•  Bij annulering binnen 8 weken voor de activiteit datum (50+ personen)     40%
•  Bij annulering binnen 4 weken voor de activiteit datum      60%
•  Bij annulering binnen 3 weken voor de activiteit datum      70%
•  Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteit datum      80%
•  Bij annulering binnen 1 weken voor de activiteit datum      100%

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, 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
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Wij zien u 
graag snel bij 
Van der Valk 

Zwolle


