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Vandaag gaat  
het gebeuren.Vergaderinformatie
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Vandaag gaat het gebeuren.
 
Bouw een team, doe het samen. 
Hak een knoop door.
Start een project, zet de lijnen uit, 
neem dat besluit. 
Doe het vandaag.

Laat ons je helpen.
Je ondersteunen,
je belangen behartigen. 
Laat ons je voorzien van inspiratie,  
nieuwe energie en doordachte organisatie.

Stap er even uit.
Maak het jezelf gemakkelijk. 
Want buiten de deur werkt beter.
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Waar gebeurt het?
Van der Valk Hotel Leiden is centraal gelegen in de Randstad. Goed bereikbaar via zowel de 
A4 als de A44 én prachtig gelegen aan de oever van de Oude Rijn. Neem plaats op het ruime 
terras aan het water van restaurant Het Haagsche Schouw. Zoek een plekje in de sfeervolle bar 
& brasserie gesitueerd in het uit 1629 stammende monumentale deel van het pand. Of plan een 
vaartocht naar de prachtige historische binnenstad van Leiden. Want Van der Valk Hotel Leiden is 
veel méér dan een hotel.

Bij ons zit je goed!
Buiten de deur werkt beter want Van der Valk Hotel Leiden beschikt over tien multifunctionele 
zalen waarin het u aan niets ontbreekt. Uiteraard zijn de essentiële vergaderbehoeften 
ruimschoots aanwezig: comfortabele stoelen, uitstekende WiFi, een grote hoeveelheid daglicht 
en een flexibel hospitality team dat u bijstaat met raad én daad. Uw auto parkeert u gratis op de 
ruime parkeergelegenheid bij het hotel. 

We doen het groen
Vergaderen bij Van der Valk Hotel Leiden moet energie geven in plaats van nemen. Daarom 
investeren wij in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Dat doen we onder meer met een 
oplaadpunt voor elektrische auto’s, gebruik van duurzaam papier, elektronische facturering, 
klimaatbeheersing, een eigen waterzuivering en het gebruik van biologische en fair trade 
producten. Het resultaat? Een Gouden Green Key certificaat.

Hotel Leiden
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‘ De faciliteiten en 
vergaderarrangementen 
zijn uitstekend verzorgd.’
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Vergaderarrangementen

12-uurs vergaderarrangement

Voor een 12-uurs vergadering inclusief driegangen keuzediner, plate service of vergaderbuffet maken wij graag 
een offerte op maat voor u aansluitend op uw wensen. 

4-uurs vergaderarrangement

Inclusief: Koffie, thee & frisdranken in de foyer / 
Mineraalwater in de zaal / Ochtend/middagbreak 
met een variatie van zoete lekkernijen van de chef en 
gezonde tussendoortjes in de foyer

Prijs vanaf € 27,50 per persoon

8-uurs vergaderarrangement

Inclusief: Koffie, thee & frisdranken in de foyer / 
Mineraalwater in de zaal / Ochtendbreak met een 
variatie van zoete lekkernijen van de chef en gezonde 
tussendoortjes in de foyer / Uitgebreid lunchbuffet 
in het restaurant / Middagbreak met een variatie van 
zoetwaren en gezonde tussendoortjes in de foyer

Prijs vanaf € 53,00 per persoon

+  Gratis ruime 

parkeergelegenheid

+ Snelle Wi-Fi

+ Veel daglicht in de zalen

+ Comfortabele stoelen

+  Flexibiliteit en een team dat 

graag met u meedenkt

+  Onze arrangementen 

kunt u combineren met 

vergader breaks of diverse 

uitbreidingsmogelijkheden  

(zie pagina 15 en 20).

Onze 4, 8 of 12-uurs vergaderarrangementen zijn inclusief zaalhuur*, gebruik van een beamer met 

projectiescherm of LCD scherm, flip-over met papier en stiften, blocnotes en pennen.

*Voor zaal 1 t/m 5 hanteren wij een minimale afname van 11 personen en voor boardroom 6 t/m 10 minimaal 4 personen. 
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‘Dat stapje 
extra willen 

Ria Provaas

zetten, maakt dat wij ons 
hier goed thuis voelen.’
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‘Om ons eigen  
personeel te ontzorgen, 
boek ik regelmatig  
een zaal bij  
Van der Valk  
Hotel Leiden.’ 
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EARLY BIRD ARRANGEMENT 
07.30 - 12.30 uur | Alleen op maandag, woensdag & vrijdag
Inclusief: Ontbijt bestaande uit croissantjes, fruitsalade & yoghurt (in de foyer bij aankomst) / Koffie, thee 
& frisdranken in de foyer / Mineraalwater in de zaal / Ochtendbreak met een variatie van zoete lekkernijen 
van de chef en gezonde tussendoortjes in de foyer / Beamer met projectiescherm of LCD scherm / Flip-over 
met papier en stiften / Pennen en blocnotes / Zaalhuur* / Prijs € 39,50 per persoon

KORT & KRACHTIG ARRANGEMENT 
13.00 - 16.00 vergaderen | 16.00 - 17.00 borrel | Alleen op maandag, woensdag & vrijdag 
Inclusief: Koffie, thee & frisdranken in de foyer / Mineraalwater in de zaal / Middagbreak met een variatie 
van zoetwaren en gezonde tussendoortjes in de foyer / Beamer met projectiescherm of LCD scherm /  
Flip-over met papier en stiften / Pennen en blocnotes / Als afsluiting een borreluurtje (keuze uit binnenlands 
gedistilleerde dranken, 2 rondes bittergarnituur) / Zaalhuur* / Prijs € 39,50 per persoon

Speciale arrangementen

*Voor zaal 1 t/m 5 hanteren wij een minimale afname van 11 personen en voor boardroom 6 t/m 10 minimaal 4 personen.

AVONDPRESENTATIE ARRANGEMENT
Inclusief: Koffie/thee met koekjes in de foyer (ontvangst/pauze) / Mineraalwater in de zaal / Beamer met scherm 
/ Geluidsinstallatie met 1 microfoon / Zaalhuur (vanaf 20 personen) / Prijs € 18,50 per persoon 

Geldig op maandag t/m donderdag tussen 18.30-22.00 uur (incl. opbouwtijd) 
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Arrangement op maat

SPORTIEF VERGADEREN
In samenwerking met Marike.Life organiseren wij diverse sportieve 
vergaderarrangementen. Begin uw vergadering met een ontspannen yoga sessie buiten aan 
het Valkenburgse meer, sluit de dag af met een sup les op de Oude Rijn of een boks clinic. 

VAARGADEREN
Vanaf de kade bij Van der Valk Hotel Leiden kunt u met uw gezelschap als break in uw 
vergadering of ter afsluiting een boottocht maken. Vaar richting de Kagerplassen of bekijk 
de historische stad Leiden vanaf het water. 

Maar denk ook aan een dinerspel, smartphone fotografie of djembé workshop. De 
mogelijkheden zijn eindeloos en af te stemmen op uw wensen. Wij werken graag een 
voorstel voor u uit.
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‘De service is uitstekend en 
ik kijk altijd weer uit naar 

het uitgebreide buffet.’ 
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BREAKFAST BREAK    € 10
Ontbijtje bestaande uit:
Croissantjes met boter en jam / Diverse zoete 
broodjes / Yoghurt met fruitsalade

GOODMORNING BREAK € 4,50
Yoghurt met vers fruit en granola

SWEET BREAK
Diverse mogelijkheden:
Gesorteerd gebak van Bakkerij van Maanen  € 3,75
Appeltaart van Landgoed de Olmenhorst  € 3,75
Seizoenslekkernij van de Chef   € 3,25
Petit four € 2,75

HEALTHY BREAK
Diverse mogelijkheden:
Verse smoothie € 3,50
Rauwkost & dip € 3,25
Yoghurt & vruchtencrème    € 3,50

AFTERNOON BREAK
Diverse mogelijkheden:
Rauwkost & dip € 3,25
Gemengd bittergarnituur, 2 stuks per persoon € 1,25
Bitterballen, 2 stuks per persoon   € 1,50 
Saucijzenbroodje     € 3,75
Assorti hartige warme minibroodjes,   € 2,50 
 2 stuks per persoon   
Tempura van groenten met yoghurtdip  € 3,75

BUSINESS BORREL    € 10
1 uur  |  inclusief:
Onbeperkt Hollands gedistilleerde dranken /  
Zoutjes & nootjes / 1 x ronde bitterballen / 1 x  
ronde warm bittergarnituur / Verlenging 1/2 uur  
€ 5,00 extra per persoon

De vergader breaks zijn uitsluitend te reserveren in 
combinatie met een vergaderarrangement. 

Vergader breaks
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Wat vinden gasten 
van Hotel Leiden ‘Onze gasten waarderen de professionele 

aanpak’
“De ontvangst van belangrijke gasten op ons kantoor is vaak 
een hoop geregel. Om ons eigen personeel te ontzorgen, boek 
ik daarom regelmatig een zaal bij Van der Valk Hotel Leiden. 
Die bijeenkomsten worden altijd erg gewaardeerd en geven 

daarmee een extra dimensie aan onze 
professionele uitstraling. En het bevalt 
ons zó goed dat wij van tijd tot tijd 
ook interne meetings bij Van der Valk 
houden. Ik merk dat die vergaderingen 
net iets effectiever zijn dan normaal. 
Door die extra focus verloopt de 
bijeenkomst vaak sneller en efficiënter 
en hebben we vaak tijd over om nog 
even te borrelen in de brasserie. Op 
die manier voelt werk als een dagje 
uit. Inmiddels heb ik een goede band 
opgebouwd met het team van Van der 
Valk. Door dat persoonlijke contact 
kunnen zij goed inschatten wat ik wil. 
Een half woord is genoeg.”
Eimert van der Vliet – Apek 
Administraties



‘Dat stapje extra willen zetten, maakt 
dat wij ons hier goed thuis voelen.’
“Bepaalde bijeenkomsten boek ik graag buiten de 
deuren van ons vertrouwde kantoor. De sfeer is net even 
anders, er is meer focus bij de deelnemers. Dat is fijn. 
Maar als organisator wil ik niet dat het mij heel veel 
extra tijd kost om dit te regelen. Om die reden is het 
prettig samenwerken met het team van Van der Valk 
Hotel Leiden. De faciliteiten en vergaderarrangementen 
zijn uitstekend verzorgd, maar het is met name de extra 
zorg en aandacht die mij aanspreekt. Het is geen enkele 
moeite om het net even anders te doen dan anders. 
Aanvullende verzoekjes worden altijd snel in orde 
gemaakt. Voor ons als bedrijf is het een pre dat Van 
der Valk werkt met mensen met een arbeidsbeperking, 
net zoals ik het belangrijk vind dat er goede maaltijden 
worden geserveerd.
De combinatie van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en een stapje extra willen zetten qua 
service, maakt dat wij ons hier goed thuis voelen.”
Ria Provaas
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‘ Gastvrijheid 
en persoonlijke 
benadering vind ik 
echt belangrijk.’

Sandra Broeren -
Banqueting Supervisor



19



20

VERGADERBUFFET 
Oosters vergaderbuffet   € 26,00 per persoon
Italiaans vergaderbuffet   € 29,50 per persoon
Traditioneel vergaderbuffet  € 26,00 per persoon
+ Wij bieden diverse vergaderbuffetten die wij serveren in de zaal of foyer. 

PLATE SERVICE 
Wilt u vergaderen en dit combineren met een warme maaltijd  
in de zaal? Wij serveren tijdens uw bijeenkomst een selectie van 
diverse gerechten, inclusief frisse salade en frites. 

DRIEGANGEN KEUZEDINER
Wilt u uw bijeenkomst met een diner afsluiten? Wij  
serveren een driegangen keuzediner in ons restaurant voor  
€ 34,50 per persoon.

BROODJESMAALTIJD 
1x harde belegde broodjes met ham, jong belegen kaas of rosbief 
/ 1x luxe broodjes belegd met gerookte zalm, rauwe ham, 
carpaccio of brie / Kopje soep van de Chef / Handfruit / Koffie, 
thee, melk en vruchtensappen / Prijs € 17,50 per persoon
+ De broodjesmaaltijd wordt geserveerd in de zaal of foyer

LUNCHBUFFET 
Van maandag tot en met zaterdag serveren wij in ons restaurant 
een uitgebreid lunchbuffet bestaande uit dagsoep, diverse 
koude en warme gerechten, fruit en yoghurt. Ons lunchbuffet 
is inclusief diverse soorten koffie, melk en vruchtensappen. Het 
lunchbuffet wordt van 12.00 tot 14.00 uur in het restaurant 
geserveerd. Prijs € 17,50 per persoon

Vergaderuitbreidingen

+  In de zomermaanden juli en augustus serveren wij geen lunchbuffet, met 
uitzondering voor gereserveerde groepen vanaf 20 personen.

De vergaderuitbreidingen zijn uitsluitend te reserveren in combinatie met een 
vergaderarrangement.
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‘Ze weten 
exact wat 
we willen 

en hebben 
aan een 

half woord 
genoeg.’

Suzanne Frijlink –  
Janssen Vaccines & Prevention 
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Wat vinden gasten 
van Hotel Leiden
‘Ook met spontane wensen kun je terecht’
“Niets is vervelender dan dat je tijdens een vergadering wordt 
onderbroken of dat je je druk moet maken over de vraag of de koffie en 
broodjes wel zijn geregeld. Voor je het weet is de energie eruit. Daarom 
vind ik het altijd fijn om in een omgeving te vergaderen zoals die bij 
Van der Valk Hotel Leiden. Vanaf het moment dat je binnenstapt weet 
je dat je ongestoord aandacht kunt hebben voor de geplande meeting. 
De zalen beschikken over alle noodzakelijke benodigdheden, de service 
is uitstekend en ik kijk altijd weer uit naar het uitgebreide buffet. En het 
is heerlijk dat je met spontane wensen terecht kunt bij het team van Van 
der Valk. Een vaartocht om een succesvolle dag af te sluiten? Er wordt 
snel geschakeld om de mogelijkheden in kaart te brengen, ook als je dit 
niet vooraf hebt geboekt.
Suzanne Frijlink – Janssen Vaccines & Prevention
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Zaalcapaciteit

Zalen M2 U-vorm Blok School Carre Cabaret Theater Rond 8 Receptie

1 58 16 12 18 20 24 40 32 50

2 31 - 18 16 - - 30 16 -

3 46 - 18 16 - - 30 - -

4 32 - 18 16 - - 30 16 -

5 57 16 12 18 20 24 40 32 50

1-2 of 4-5 89 26 20 50 32 40 64 48 70

2-3 of 3-4 77 22 - 36 32 44 60 40 70

1-2-3 of 3-4-5 135  - 64 48 64 96 72 140

2-3-4 109 32 32 48 48 60 90 64 140

1-2-3-4 167 - - 80 84 80 128 112 200

2-3-4-5 167 - - 80 84 80 128 112 200

1-2-3-4-5 224 - - 112 92 112 176 144 250

Boardroom

6 28 12 - - - - - - -

7 45 16 - - - - - - -

8 54 16 - - - - - - -

9 10 6 - - - - - - -

10 24 10 - - - - - - -

Met 10 zalen, variërend in grootte en de mogelijkheid deze te combineren, hebben wij voor iedere bijeenkomst een passende ruimte. 
Boardroom 6 tot en met 10 bevindt zich in het monumentale deel van ons pand en zijn uitgerust met een vaste vergaderopstelling. 
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Zaalhuur

Zaalhuur           1/3 dagdeel    2/3 dagdeel  3/3 dagdeel M2

1 € 275 € 430 € 535  58

2 € 150 € 225 € 310  31

3 € 225 € 340 € 450  46

4 € 150 € 225 € 310  32

5 € 275 € 425 € 535  57

1-2 of 4-5 € 425 € 645 € 860  89

2-3 of 3-4 € 375 € 560 € 750  77

1-2-3 of 3-4-5 € 645 € 965  € 1.285 135

2-3-4 € 535 € 785 € 1.075 109

1-2-3-4 € 805  € 1.180  € 1.610 167

2-3-4-5 € 805  € 1.180  € 1.610 167

1-2-3-4-5 € 1.075  € 1.610  € 2.150 224

Boardroom

6 € 160 € 320 € 480 28

7 € 270 € 535 € 805 45

8 € 270 € 535 € 805 54

9 € 160 € 320 € 480 10

10 € 160 € 320 € 480 24

Zaalhuur is inclusief bij uw geboekte vergaderarrangement (zie pagina 8 voor prijzen en voorwaarden). Indien u een subzaal 
of een extra ruime zaal wenst, hanteren wij onderstaande tarieven.
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Algemene voorwaarden

VAN DER VALK HOTEL LEIDEN 
Uniforme voorwaarden van de Horeca
Alle afspraken die wij met u maken vallen onder de Uniforme 
Voorwaarden Horeca. Ondertekenaar verklaart bekend te zijn met de 
Uniforme Voorwaarden Horeca en dit te aanvaarden. Indien gewenst 
kunnen wij u deze doen toekomen. Per 1 januari 2014 is de Tabakswet en 
de Drank- en Horecawet gewijzigd. Van der Valk Hotel Leiden is verplicht 
zich te houden aan deze gewijzigde wetgeving. Dit betekent dat onze 
bediening- en barmedewerkers géén alcohol mogen serveren aan gasten 
onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen wij de gasten vragen om een geldige 
legitimatie te tonen. Tevens is het niet toegestaan dat een meerderjarige 
een alcoholhoudend drankje bestelt voor een minderjarige.  

Onderstaand treft u enkele aanvullende voorwaarden aan die 

uitsluitend voor Van der Valk Hotel Leiden en restaurant Het 

Haagsche Schouw gelden:  
 
Opties
Van der Valk Hotel Leiden hanteert een optiedatum van 2 weken bij 
reserveringen waarvan de datum verder ligt dan een maand. Wij behouden 
ons het recht voor om de optionele reservering te annuleren indien wij voor 
de afgesproken optiedatum geen bericht van u hebben ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden groepsreservering
Indien u 12 weken of korter voor aankomstdatum wenst te 
annuleren dan zijn wij helaas genoodzaakt annuleringskosten op 
basis van onderstaande percentages door te berekenen van de totale 
reserveringswaarde.
-   15% bij annulering 3 maanden voor de aankomstdatum (alleen 

van toepassing bij reserveringen ter grootte van € 10.000 en meer)
-  35% bij annulering 2 maanden voor de aankomstdatum
-  60% bij annulering 1 maand voor de aankomstdatum
-  85% bij annulering 2 weken voor de aankomstdatum
-  100% bij annulering 7 dagen of minder voor de aankomstdatum
Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.

Aanbetalings-en betalingsvoorwaarden
Wij verzoeken u de gevraagde aanbetaling (indien toegevoegd in 
de bevestiging) 1 week voor het plaatsvinden van uw activiteit over 
te maken op onderstaand bankrekeningnummer. Voorwaarden 
met op rekening; wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. 
Alle facturen worden verhoogd met €4,- administratiekosten. 
Bij Amex creditcard (aan)betalingen wordt een toeslag van 3,5% 
berekend. Indien een factuuradres afwijkt van het adres, gelieve 
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op de bevestiging duidelijk aan te geven inclusief eventuele afdelingen en/of 
ordernummers. Wij factureren digitaal. 

Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, 
verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. Deze 
zaken verblijven in het gehuurde voor risico van de eigenaar en/of belanghebbende. 
U bent als organisator van deze groep aansprakelijk voor alle schade die aan het hotel 
of aan derden ontstaat. U bent als organisator van deze groep aansprakelijk voor 
eventuele openstaande facturen van uw gasten.

Bankgegevens
Van der Valk Hotel Leiden, Het Haagsche Schouw
Rabobank Voorschoten 
IBAN Code: NL82RABO 0366114506
Swift/Bic code: RABONL2U

Contactgegevens
De afdeling Sales is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 -17.30 uur. 
Telefoonnummer direct: 071 - 573 17 15 of e-mail: sales@leiden.valk.nl.

Op dit gehele document zijn de Uniforme Voorwaarden ‘Federatie Horeca’ van toepassing. 
(Prijs)wijzigingen zijn onder voorbehoud. Versie 2019/2020.
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de deur 
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