Van der Valk
Hotel Volendam

Contact
Wagenweg 1
1145 PW Katwoude
www.hotelvolendam.com
Sales@hotelvolendam.com
+31 0299 36 56 56

Vier de liefde en
trouw in onze
Moestuin

Over Ons

Van der Valk Hotel Volendam, dé locatie voor de mooiste dag van uw leven!
Ten huwelijk gevraagd en op zoek naar de perfecte locatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij begrijpen als geen ander dat elkaar het ja-woord geven een uniek moment is.
Vanwege onze bijzondere ligging, net buiten Volendam en op 20 minuten afstand van Amsterdam en
de sfeervolle ambiance is Van der Valk Hotel Volendam de perfecte locatie voor uw bruiloft.

Zorgt
voor herstel van
Het hotel beschikt over een unieke buitenlocatie genaamd de Moestuin, sfeervolle zalen en een suite
om de dag af te sluiten, romantiek verzekerd.
lichaam, geest en
ziel

sinds 1999.

De Moestuin is met uitstek geschikt voor uw ceremonie. Heerlijk in de buitenlucht, omringd door al het
groen. Vervolg daarna uw receptie en diner in de Moestuin of in één van onze zalen en sluit de dag
goed af met een feest. Na het feest kunt u bij ons in alle rust nagenieten van deze prachtige dag. Voor
u en uw gasten zijn er diverse mogelijkheden om de dag af te sluiten in een kamer of suite.
Het gehele jaar is het mogelijk om in één van onze zalen te trouwen. In de maanden april t/m
september is onze Moestuin beschikbaar. Als officiële trouwlocatie kunnen wij uw bruiloft perfect
verzorgen. Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat de dag aan niets ontbreekt. Neem vrijblijvend
contact met ons op. Graag laten wij alle mogelijkheden aan jullie zien en denken wij met jullie mee,
uiteraard binnen het geplande budget.
Wij maken graag uw trouwdag de dag van uw leven!

Ceremonie
De ceremonie is een onmisbaar onderdeel van uw
trouwdag. Graag bieden wij hierbij ons
ceremonie-arrangement aan. Dit is inclusief:
Glaasje cava om te proosten om het bruidspaar
Ceremonie styling, bestaande uit stoelbekleding,
bos bloemen en fakkels

Het kiezen van een bruidstaart is heel persoonlijk.
Jullie zijn dan ook vrij om een patisserie naar keuze
uit te kiezen. Het bruidspaar snijdt symbolisch het
eerste stukje aan voor een prachtige foto. Vervolgens
zal Van der Valk Hotel Volendam het overnemen en
de gasten voorzien van een heerlijk stuk taart.

Prijs per persoon: € 19,50

Receptie
Tijdens de receptie kunt u genieten van een heerlijke
aperitief en borrel. De gasten krijgen hierbij de
gelegenheid jullie te feliciteren. Hiervoor bieden wij ons
receptie- of borrelarrangement.
Receptie-arrangement:
Ontvangst met een glas prosecco of koffie met
petitfour
Onbeperkt Hollands drankassortiment
Zoete en pittge olijven, kaasstengels en nootjes
Warme hapjes uit ons 'Haute Friture'
Prijs per persoon: € 24,00 (1,5-uur)
Borrelarrangement:
Onbeperkt Hollands drankassoritment
Zoete olijven, kaasstengels en nootjes
Warme hapjes uit ons ‘Haute Friture’
Prijs per persoon: € 12,00 (1-uur)
Prijs per persoon: € 21,50 (2-uur)

Diner

Drankarrangement

Bij Van der Valk Hotel Volendam proeft u een mix van
Nederlandse en internationale gerechten. In een hotel
dat zich richt op eten en drinken, kunt u een goede
service en kwaliteit verwachten.
Kiest u voor een informele barbecue in de Moestuin of
gaat uw voorkeur uit naar een 3/4/5-gangen menu of
buffetarrangement in een van onze zalen.

Wij bieden de mogelijkheid tot het afkopen van dranken.
Hierbij kunt u kiezen uit het Hollands- of Buitenlands
drankassortiment.

Menu D’Ambiance
Driegangen diner
Viergangen diner
Vijfgangen diner
Barbecue arrangement
Buffetarrangement

€
€
€
€
€
€

35,00
42,50
47,50
55,00
55,00
59,50

per
per
per
per
per
per

persoon
persoon
persoon
persoon
persoon*
persoon*

* Genoemde prijzen zijn gebaseerd op 2,5 uur en
inclusief onbeperkt Hollands drankarrangement.

Voor de menusuggesties en de uitgebreide omschrijving
van de arrangementen kunt u contact met ons opnemen.

Hollands assortiment
Koffie, thee, water, frisdranken, vruchtensappen, tapbier,
huiswijn en binnenlands gedestilleerd.
1,5 uur
2,5 uur
5 uur

€ 17,50 per persoon
€ 22,50 per persoon
€ 32,50 per persoon

Buitenlands assortiment
Koffie, thee, water, frisdranken, vruchtensappen, tapbier,
huiswijn, binnen- en buitenlands gedestilleerd.
1,5 uur
€ 22,50 per persoon
2,5 uur
€ 27,50 per persoon
5 uur
€ 37,50 per persoon

Feestavond
Bij jullie bruiloft hoort ook een onvergetelijk
huwelijksfeest. Uiteraard hebben wij hier ook een
arrangement voor samengesteld.
Dit is inclusief:
Onbeperkt Hollands drank assortiment
Nootjes/zoutjes op tafel
Koud borrelgarnituur (3 p.p.)
Haute Friture (3 p.p.)
Puntzak friet op het einde
Prijs per persoon € 45,00
Uiteraard is het ook mogelijk om gebruik te maken van
het borrelarrangement of de hapjes en drankjes naar
wens in te vullen.

Overnachten
Jullie onvergetelijke dag kunnen jullie afsluiten in een
van onze suites. Ook voor uw gasten zijn er diverse
overnachtingsmogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Styling pakketten
Wij verzorgen met veel aandacht voor detail een
prachtige styling van jullie bruiloft. De ceremonie
styling is inbegrepen. Dit is aan te vullen bij styling voor
de receptie, diner en feest.
We bieden de keuze uit de volgenda thema's:
Crème de la creme, Green celebration, Pink with a
touch of red of The shades of nature.
Al onze arrangementen zijn af te nemen in combinatie
met onze styling pakketten.

Wij zorgen ervoor
dat alles perfect is
op deze
bijzondere dag!

RECEPTIE

DINER

FEEST

0 - 50

€ 225

€ 225

€ 225

50 - 100

€400

€ 400

€ 400

100+

€575

€ 575

€ 575

Extra informatie
Hoe gaan wij te
werk?
Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding door
ons hotel en de Moestuin zodat u een duidelijk
beeld krijgt waar jullie bruiloft zou kunnen
plaatsvinden.
Na de rondleiding bespreken we graag jullie ideeën
en wensen. Uiteraard kunnen wij jullie hierbij
advies geven over de indeling van de dag. Naar
aanleiding van het gesprek zullen wij een passende
offerte voor jullie opstellen. Zodra de offerte
getekend retour is ontvangen door ons is de
reservering definitief.
In aanloop naar de bruiloft kunnen jullie ten alle
tijden contact opnemen voor eventuele vragen en
wijzigingen. Twee weken voor de bruiloft plannen
wij graag nog een afspraak waarin we de dag en
alle details nogmaals doorlopen.

De Moestuin is een unieke buitenlocatie. De
kosten om hiervan gebruik te maken
bedragen € 550.
Voor de Moestuin werken wij met een
minimale besteding van € 1000 exclusief de
huur.
In geval van slecht weer is het helaas niet
mogelijk gebruik te maken van de Moestuin.
We nemen de definitieve beslissing 3 dagen
voor het evenement, altijd in overleg. Indien
de activiteit naar binnen wordt verplaatst
vervalt de huur van de Moestuin.
U mag gebruik maken van ons
geluidssysteem. Muziek is gemakkelijk af te
spelen via onze boxen door middel van
bluetooth.
Het is belangrijk rekening te houden met
overige hotelgasten. Het is dan ook niet
toegestaan om (geluid)overlast te
veroorzaken.

Capaciteit

Hieronder vindt u onze standaard capaciteit voor onze
Moestuin en zalen. Indien u specifieke wensen heeft qua
opstelling kan de aangegeven capaciteit afwijken. We
bespreken graag de mogelijkheden.

CEREMONIE

RECEPTIE

DINER

FEEST

DE MOESTUIN

75

150

75

150

BEEMSTER / EDAM

40

45

32

45

PURMER

160

165

150

165

ROOS

60

85

60

85

ZUIDERZEE

275

270

250

270

