MEETINGS

WELKOM BIJ
VAN DER VALK HOTEL
VOLENDAM
Op een unieke locatie, tussen dorp en stad, bevindt zich Van der Valk Hotel Volendam. Het hotel kenmerkt zich door
haar authentieke uitstraling en haar ideale ligging. Binnen een loopafstand van dertig minuten bevindt zich het
vissersdorp Volendam en met de bus staat u binnen twintig minuten in hartje Amsterdam. Maar vergeet ook niet de
steden Hoorn, Purmerend of andere kleine dorpen als Marken, Monnickendam en Edam. Allemaal plaatsen waar u
met uw gezelschap leuke en verrassende activiteiten kunt houden.
Van der Valk Hotel Volendam, ook wel in de volksmond bekend als ‘Motel Katwoude’, is in 1973 geopend door
de heer en mevrouw Broeks (3e ‘Valk-generatie) en wordt nu gerund door hun zoon Jan Broeks. Werd er in die
tijd gestart met een restaurant, terras en 25 hotelkamers is het hotel nu meer dan 40 jaar later uitgegroeid tot:
129 hotelkamers, 7 multifunctionele zalen, een restaurant, een hotelbar, twee buiten terrassen en zwem- en
sportfaciliteiten. Desondanks staan gastvrijheid en zorgen voor een thuisgevoel, zowel bij de zakelijke als de leisure
gasten, nog steeds centraal!

Contactgegevens
Van der Valk Hotel Volendam

Telefoon: 0299 36 56 56

HotelVolendam

Wagenweg 1

info@hotelvolendam.com

Hotelvolendam

1145 PW Katwoude

www.hotelvolendam.nl

HotelVolendam ￼

Van der Valk Hotel Volendam

Volendam

Faciliteiten

De voordelen van deze locatie

•

129 hotelkamers met een oppervlakte
tussen de 21m² en 48m²

•

24 uur per dag persoonlijke aandacht en
onbegrensde gastvrijheid

•

Congreszaal met capaciteit tot
275 personen in theateropstelling

•

Bushalte naar Amsterdam/Volendam op
2 minuten loopafstand

•

Live Cooking faciliteiten

•

Op twintig minuten vanaf Amsterdam en Hoorn

•

8 individuele vergaderzalen, waarvan 2 te koppelen

•

Op loopafstand van Edam en Volendam

•

'De Moestuin': een intieme tuin aan de overkant van het
water voor privé gezelschappen

•

Landelijk en rustige omgeving

•

Mooie fietsroutes

•

Restaurant ‘Martinus’

•

Verschillende activiteiten mogelijk

•

Hotelbar

•

Zalen met uitzicht op de weilanden

•

Terras aan het water

•

Buiten terras voor privé-aangelegenheden

•

Wellness en fitness

•

Zwembad

•

Gratis parkeerterrein voor de deur

•

Fiets- en scooterstalling

Dineren

Overnachten
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VERGADERAPPARATUUR
Wilt u vergaderen in een van onze zalen en heeft u daarbij meerdere soorten apparatuur nodig? Met een Meeting
Package bent u al voorzien van diverse voorzieningen. Wilt u geen Meeting Package of biedt de Meeting Package
niet voldoende? Dan is het mogelijk om de zaal te voorzien van bepaalde voorzieningen.

Al onze zalen kunnen optioneel voorzien worden van:
• Assistent / technische ondersteuning

• Microfoon

• Beamer / LCD-projector inclusief projectiescherm

• Powermixer

• Flip-over inclusief papier en stiften

• Laptop

• Whiteboard

• Podium

• Katheder

• Video conference

• Geluidsset: powermixer, speakerset,
en 2 vaste microfoons

Voor specifieke wensen met betrekking tot de verzorging van de door u gewenste audiovisuele apparatuur,
maken wij graag een offerte op maat voor u.

Lunch & Diner mogelijkheden

Volendammerzaal

Break-out ruimte

Purmerzaal

VERGADERARRANGEMENTEN
MEETING PACKAGE A (2 tot 4 uur)

MEETING PACKAGE B (8 uur)

MEETING PACKAGE C (12 uur)

Dit arrangement is inclusief:

Dit arrangement is inclusief:

Dit arrangement is inclusief:

•

•

•

Onbeperkt koffie, thee en frisdranken uit
onze break-out ruimte

Onbeperkt koffie, thee en frisdranken uit
onze break-out ruimte

Onbeperkt koffie, thee en frisdranken uit
onze break-out ruimte

•

Water in de zaal

•

Water in de zaal

•

Water in de zaal

•

Diverse zoete lekkernijen en fruit

•

Diverse zoete lekkernijen en fruit

•

Diverse zoete lekkernijen en fruit

•

Blocnotes, pennen en meeting mints

•

Snack in de middag

•

Snack naar keuze

•

Officekit met conferentiebenodigdheden

•

Blocnotes, pennen en meeting mints

•

Lunchbuffet in restaurant*

•

Beamer en projectiescherm

•

Officekit met conferentiebenodigdheden

•

Driegangenmenu d’Ambiance, een aperitief

•

Flip-over

•

Beamer en projectiescherm

•

Gratis WiFi

•

Flip-over

•

Blocnotes, pennen en meeting mints

•

Gratis parkeren

•

Gratis WiFi

•

Officekit met conferentiebenodigdheden

•

Gratis parkeren

•

Beamer en projectiescherm

•

Flip-over

•

Gratis WiFi

•

Gratis parkeren

Prijs p.p. 2-uurs arrangement € 11,50 (excl. zaalhuur)
Prijs p.p. 4-uurs arrangement € 16,00 (excl. zaalhuur)

Prijs p.p. 8-uurs arrangement met lunchbuffet
in het restaurant* € 36,50 (excl. zaalhuur)
Prijs p.p. 8-uurs arrangement met driegangenmenu
d’Ambiance en 3 consumpties € 50,00 (excl. zaalhuur)

en 2 consumpties

Prijs p.p. 12-uurs arrangement € 65,00 (excl. zaalhuur)

*Wanneer er minder dan 10 personen zijn, wordt er geen
lunchbuffet geserveerd maar kan er een keuze worden
gemaakt van onze à la carte lunchkaart.

Aansluitend diner

Lunchbuffet

Snacks

Meerdere dagen een vergadering en wilt u blijven overnachten?
Vraag dan naar onze speciale tarieven!

VERGADERBREAK
Even een break tijdens het vergaderen? Tijdens de break kunnen wij u en uw gezelschap voorzien
van diverse lekkernijen, zodat u daarna weer vol energie verder kan vergaderen.

HEALTHY

WARME SNACKS

• Verse smoothie

€ 3,00 p.p.

• Saucijzenbroodje

€ 3,50 p.p.

• Springroll

€ 5,00 p.p.

• Kaasbroodje

€ 3,50 p.p.

• Sushi

€ 3,00 p.p.

• Worstenbroodje

€ 3,50 p.p.

• Caprese

€ 2,00 p.p.

• Broodje kroket

€ 3,50 p.p.

• Fruitstick

€ 1,75 p.p.

• Puntzakje friet

€ 3,00 p.p.

• Fruitsalade

€ 2,25 p.p.

• Flammkuchen

€ 3,50 p.p.

• Mini hamburger

€ 3,50 p.p.

• Pizzapunt

€ 3,50 p.p.

ZOETIGE SNACK
• Divers gebak

€ 2,75 p.p.

• Chickenwings

€ 3,50 p.p.

• Petit four

€ 2,00 p.p.

• Saté stokje

€ 3,50 p.p.

• Macarons

€ 1,50 p.p.

• Loempia met zoetzure saus

€ 3,00 p.p.

• Bonbons

€ 0,95 p.p.

• Kaassoufflé

€ 2,50 p.p.

• Mini muffins

€ 0,95 p.p.

• Kop soep

€ 5,00 p.p.

BROODJES
• Belegde broodjes met: ham,
kaas, rosbief of fricandeau

€ 2,50 p.p.

• Belegde pistoletjes met: zalm,
brie, carpaccio of garnalen

€ 4,25 p.p.

www.hotelvolendam.nl

BUFFETARRANGEMENTEN
LUNCHBUFFET

BROODJESBUFFET

Van maandag tot en met vrijdag is het mogelijk om te

Bent u aan het vergaderen en wilt u rustig door-

genieten van een uitgebreid lunchbuffet geserveerd

gaan? Of wilt u alleen met uw gezelschap in een zaal

in ons restaurant. Het lunchbuffet bestaat uit:

zitten tijdens een lunch. Dan is het broodjesbuffet een
ideale oplossing. Wij serveren u dan een uitgebreide

•

Soep van de dag

broodjesbuffet in de zaal. Het broodjesbuffet bestaat

•

Verschillende broodsoorten

uit:

•

Diverse vleeswaren en kaassoorten

•

Fruit

•

Soep van de dag

•

Verschillende frisse salades en dressings

•

Diverse belegde harde- en zachte broodjes

•

Selectie van warme gerechten

•

Broodje kroket

•

Onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensappen

•

Fruitsalades

•

(Karne-)melk, koffie, thee en diverse

Het lunchbuffet is maandag tot en met vrijdag

BUFFETARRANGEMENT DELUXE (5 UUR)

SPORTMAALTIJD

Voor gezelschappen van 30 tot 250 personen

De sportmaaltijd is te bestellen vanaf 15 personen.

Het buffetarrangement deluxe is inclusief:

Deze sportmaaltijd is inclusief:

•

Welkomstcocktail

•

3 verschillende salades

•

Buffet traditional of driegangenkeuzemenu

•

Verschillende broodsoorten

•

Grand dessertbuffet

•

Groenteschotel

•

Onbeperkt Hollands drankassortiment

•

Visgerecht en vleesgerecht

•

Koffie en thee.

•

Pastagerecht (met saus naar keuze)

•

Rijstschotel

Buffet traditional is een buffet van diverse vlees-,

•

Vers fruit

vis- en vegetarische voor- en hoofdgerechten geser-

•

Koffie, thee, diverse sappen en water

veerd in een zaal.

•

Flipover in de zaal

vruchtensappen
Bij het maken van de reservering stelt u het sport-

te reserveren vanaf 10 personen.

menu voor uw team zelf van te voren samen.

Prijs p.p. € 19,00

Prijs p.p. € 19,00 (excl. eventuele zaalhuur)

Prijs p.p. € 54,50 (excl. eventuele zaalhuur)

Prijs p.p. € 21,50 (excl. eventuele zaalhuur)

DINERARRANGEMENTEN
LIVE COOKING DINER (2,5 UUR)
Onbezorgd genieten? Dat doet u met ons
Live Cooking Diner. Geniet 2,5 uur lang van
de heerlijkste gerechten die `a la minute
voor u worden bereid.
Het Live Cooking Diner vindt plaats in
onze Zuiderzeezaal en bestaat uit:
•

Hartelijk ontvangst met een glaasje bubbels

•

Diverse voorgerechten

•

Soepenbuffet

•

Boerenbroodtafel

•

Saladebuffet met frisse salades en dressings

•

Grillbuffet, waar diverse soorten vlees, vis en
vegetarische gerechten à la minute worden bereid.

•

Selectie van warme gerechten

•

Grand dessertbuffet

•

Inclusief: bier, wijn, frisdranken, vruchtensappen
en koffie en thee.

Prijs p.p. € 41,50

Het Live Cooking Diner is privé te boeken vanaf
75 personen. Daarnaast vindt het elke zaterdag- en
zondagavond van 17:30 tot 22:00 uur plaats in onze
Zuiderzeezaal.

MOESTUINDINER

BBQARRANGEMENTEN
Geniet in de Moestuin van heerlijke barbecue-

BBQ-SPEKTAKEL

Geniet met uw gezelschap in de buitenlucht van een

gerechten. Of u nu gaat voor de 'BBQ-Classic' of voor

Voor gezelschappen van 25 tot 50 personen.

speciale 3-, 4-, of 5-gangendiner en laat u verrassen
door heerlijke gerechten uit onze Moestuin.

het uitgebreide 'BBQ-Spektakel', wij verrassen u een
avond lang met de heerlijkste barbecuegerechten.

Het BBQ-Spektakel bestaat uit:
•

Een heerlijk glaasje bubbels bij aankomst

•

Diverse vlees- en visgerechten van de barbecue*

BBQ-CLASSIC

•

Voor gezelschappen van 25 tot 50 personen.

De BBQ-Classic bestaat uit:
•

Stokbrood met roomboter en kruidenboter

•

Focaccia bereid in de smoker

•

Diverse soorten sauzen

•

Komkommer-, Griekse-, en koolsalade

•

Diverse vlees- en visgerechten van de barbecue*

3-GANGENDINER

€ 40,00 p.p.

Verschillende voorgerechten

4-GANGENDINER

€ 47,50 p.p.

•

Een saladebuffet met frisse salades en dressings

5-GANGENDINER

€ 55,00 p.p.

•

Stokbrood met kruidenboter

•

Meerdere soorten sauzen

•

Koffie en thee met lekkernij

•

Onbeperkt Hollands drankassortiment

•

Evt. terraskachels, vuurkorven en dekentjes

•

Het Moestuin keuzediner is te reserveren vanaf 		
25 personen en met een maximum van 45 personen.

Prijs p.p. € 50,00

•

Er geldt een vast menu vraag hierover bij onze 		
receptie.

Prijs p.p. € 25,00

*Ook vegetarische gerechten mogelijk.

Spelregels voor het Moestuindiner

*Ook vegetarische gerechten mogelijk.

BORREL
ARRANGEMENTEN

BORRELARRANGEMENT
Dit arrangement is inclusief:
•

Onbeperkt Hollands drankassortiment

•

Zoete olijven, kaasstengels en nootjes op tafel

•

Warme hapjes uit ons ‘Haute Friture’

1-uurs borrelarrangement (2 warme hapjes) € 11,00 p.p.*
2-uurs borrelarrangement (3 warme hapjes) € 19,50 p.p.*
*Prijs exclusief eventuele zaalhuur

VALKLICIOUS

MIXED PLATEAU
Een mix van onze koude borrelgarnituur
en onze 'Haute Friture'.

Prijs per portie (16 stuks) € 13,50

KOUD BORRELGARNITUUR
Diverse toastjes met o.a. caprese, zalm en pastrami.

Prijs per portie (6 stuks) € 6,50

HAUTE FRITURE

•

2 amuses van de kok

•

Boerenbrood met tapenade

•

Zoete en pittige olijven

•

Diverse soorten nootjes

•

Verschillende soorten kaas

•

Haute Friture (3 stuks)

•

Charcuterie van lokale en

HAPJESPLANK

(inter-)nationale vleessoorten

•

Verschillende soorten kaas

Crudités met dip

•

Charcuterie van lokale en

•

Prijs p.p. € 27,50

Diverse warme snacks zoals bitterballen, vlammetjes,
garnalenhapjes, bamihapjes, nasihapjes, kipnuggets en
gehaktballetjes. Geserveerd met mosterd en chilisaus.

Prijs per portie (8 stuks) € 4,50

(inter-)nationale vleessoorten
•

Zoete en pitte gemarineerde olijven

•

Diverse soorten noten

•

Crudités met dip

Prijs p.p. € 21,50

www.hotelvolendam.nl

FEESTARRANGEMENTEN

DINER
`
A LA CARTE

FEESTARRANGEMENT (5 uur)
Voor gezelschappen van 30 tot 250 personen
Dit arrangement is inclusief:

KEUZEDINER
Wilt u met uw gezelschap genieten van een 3-, 4-, of
zelfs 5-gangendiner? Kies van te voren enkele voor-,
hoofd-, en nagerechten van onze à la carte menukaart
en wij maken gepersonaliseerde menukaarten voor u.

3-GANGENDINER

€ 38,50 p.p.

4-GANGENDINER

€ 41,50 p.p.

5-GANGENDINER

€ 46,50 p.p.

•

Onbeperkt Hollands drankassortiment

•

Zoutjes en nootjes op tafel

•

Koud borrelgarnituur (3 p.p.)

•

Haute Friture (3 p.p.)

•

Puntzakje friet op het einde

•

Crudités met dip op tafel

Prijs p.p. € 38,50

FEESTARRANGEMENT DELUXE (5 uur)
Voor gezelschappen van 30 tot 250 personen
Dit arrangement is inclusief:
•

Onbeperkt Hollands drankassortiment

•

Broodjes met diverse tapenades en
kruidenboter op tafel

•

Luxe koude hapjes van de chef (4 p.p.)

•

Haute Friture (5 p.p.)

•

Puntzakje friet en kipsaté met satésaus
op het einde

•

Crudités met dip op tafel

Prijs p.p. € 44,00

SPORTIEVEARRANGEMENTEN
Teambuilding? De dag sportief beginnen/eindigen of
even ontspannen tijdens de vergaderingen door? Met
één van de sportiefarrangementen is dat mogelijk! In
samenwerking met Healthclub Vitaal Sport bieden wij
diverse mogelijkheden aan. Op zoek naar iets anders?
Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan wat
we voor u kunnen betekenen.

BODY & MIND ARRANGEMENT
Na een ochtend vergaderen is het hoofd wat vol en het
lichaam misschien wat stijf. Breng lichaam en geest
weer helemaal in balans met een Body & Mind les.
Wij kunnen al een Body & Mind les verzorgen vanaf
12 personen.

Prijs: € 10,00 per persoon

MASSAGE
Niet heel veel tijd om een actief iets te doen?
Maar wel even het hoofd helemaal leegmaken?
Wij regelen graag een massage voor u!

Vraag naar de mogelijkheden

FIETSARRANGEMENTEN
Even helemaal het hoofd leegmaken en ondertussen genieten van alle moois dat Waterland te bieden
heeft? Ga dan voor één van onze fietsarrangementen.

1. FIETSARRANGEMENT STANDAARD
Prijs: € 14,00 per persoon. Minimaal 2 personen

BOOTCAMP ARRANGEMENT
Teambuilding op een actieve en uitdagende manier?
Ga dan voor het Bootcamp arrangement! Wij zorgen
voor de combinatie interactie, gezamelijk een zware
training afleggen en samen iets overwinnen. Niet het
individu, maar teambuilding staat voorop! Een aangename, sportieve en avontuurlijke manier om de verbinding tussen elkaar te versterken. Wij kunnen al een
Bootcamp verzorgen vanaf 8 personen.

Prijs: € 10,00 per persoon

www.hotelvolendam.nl

2. FIETSARRANGEMENT MET TOURGUIDE
Prijs: € 20,00 per persoon. Minimaal 12 personen

3. MOUNTAINBIKE ARRANGEMENT
Vanaf € 25,00 per persoon. Minimaal 12 personen.

4. GPS FIETSTOUR
Prijs: € 25,00 per persoon. Minimaal 2 personen
De prijzen op deze pagina zijn onder voorbehoud
van eventuele wijzigingen.

HOTELKAMERS
129 HOTELKAMERS IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN
De Juniorsuite (48m²) bevindt zich op de vierde etage en is voorzien van een kingsize bed, een bedstee met twee
bedden, koffie- en thee faciliteiten, een flatscreen, kluis, bubbelbad, regendouche en een grote hoekbank om heerlijk
te ontspannen. Een heerlijke plek om als gezin, met zijn tweeën of in u eentje te genieten van de rustige omgeving.
Op de derde verdieping bevinden zich twee Suites (46m²). Met een kingsize bed, flatscreen, bubbelbad, regendouche
en koffie- en thee faciliteiten komt u hier heerlijk tot rust.
In de Familiekamers (47m²) geniet u met zijn vieren (vijven of zessen) van alles wat Van der Valk Hotel Volendam te
bieden heeft. Stap in bad, neem een duik in het zwembad of loop in twintig minuten richting de dijk van Volendam.
Geniet niet in u eentje, niet met zijn tweeën, maar met zijn drieën in een Luxe triple kamer (32m²). Stap in bad, neem
een douche of geniet van de buitenlucht op het balkon.
De Luxe tweepersonskamers (32m2) zijn voorzien van twee aparte bedden, een bad en regendouche, koffie- en
theefaciliteiten, een koelkast en een balkon.
In de Standaard tweepersoonskamers (28m²) kunt u genieten van een regendouche, welke ook toegankelijk is voor
mindervalide, en koffie- en theefaciliteiten. De Standaard tweepersoonskamer kan met of zonder balkon zijn.

Luxe Twin kamer

In het souterrain bevinden zich de Economy kamers (30m²), een kingsize bed, een regendouche en airco. Ondanks dat
deze kamers niet per lift te bereiken zijn, komt u er wel heerlijk tot rust.
Voor de enkele reiziger hebben wij de Single kamers (21m²). Voorzien van dezelfde faciliteiten als onze Standaard
kamers, enkel zijn de bedden in deze kamer 160 cm breed. Geniet van alle rust die ons hotel te bieden heeft.

Badkamer Junior Suite

Standaard kamer met balkon

Suite

www.hotelvolendam.nl

