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Van der Valk Hotel Haarlem is gelegen op steenworp afstand van het altijd levendige  
Haarlemse centrum, ook wel de culinaire hoofdstad van Nederland genoemd. Met haar 
prachtige grachten, historische panden, hofjes en een diversiteit aan unieke winkels is  
Haarlem zeker een bezoek waard. Ook Amsterdam is dichtbij, met het openbaar vervoer  
voor de deur is onze hoofdstad snel te bereiken. Op aanvraag kunt u tevens gebruik  
maken van onze shuttlebus. In de nabijheid vindt u ook het strand, de duinen en het 
race-circuit van Zandvoort. Wij staan garant voor een gastvrij verblijf voor zowel de  

zakelijke als leisure gast.

KAMERS & SUITES 
Van der Valk Hotel Haarlem beschikt over 
289 ruime kamers in verschillende prijsklas-
sen. De Comfort kamers, Comfort+ kamers 
en Wellness Suites zijn totaal gerenoveerd 
naar een 4-sterren plus niveau. Deze type 
kamers zijn o.a. voorzien van airconditioning, 
zitgedeelte, bureau, gratis WiFi, een 42” led 
televisie en bijna allen hebben een balkon of 
terras met zitbank. Daarnaast telt het hotel 
5 Suites, welke beschikken over een kingsize 
bed, tweepersoons sauna en een jacuzzi.    

FACILITEITEN 
Naast een sfeervolle lounge beschikt ons  
hotel over een business lounge met koffie- 
en theefaciliteiten, gezellige hotelbar, een 
sfeervol terras en een restaurant met ruim 

320 zitplaatsen. In samenwerking met onze 
partner Anybody Health Center, gelegen in 
het hotel zelf, bieden wij sportfaciliteiten 
met sauna en groepslessen aan. De ruim 
400 gratis parkeerplaatsen zo dicht bij het 
centrum maakt ons hotel uniek!

ZALEN 
Het hotel beschikt over 13 zalen waaronder 
een conferentie/evenementen zaal van  
900 m2. De capaciteit van de zalen loopt 
uiteen van 12 tot max 900 personen.  
De zalen variëren in grootte van 44 m2 tot 
900 m2, waaronder boardrooms en flexi-
bele vergaderruimtes. Van der Valk Hotel 
Haarlem is een geschikte locatie voor ieder 
evenement.

VAN DER VALK HOTEL HAARLEM 
NICE TO MEET YOU



Op de vergader-etage vindt u 7 ruime zalen en 4 boardrooms. De grote diversiteit in 
oppervlaktes en de mogelijkheid zalen aan elkaar te koppelen maakt het zalen com-
plex multifunctioneel. De Europazaal van 900 m2 op de begane grond maakt het to-
taal aantal zalen compleet. Alle zalen hebben daglicht en zijn uitgerust met diverse ver-
gaderbenodigdheden. Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de audiovisuele 
apparatuur? Door jarenlange samenwerking met onze professionele partner is veel  
mogelijk. U heeft bij ons onbeperkt beschikking over WiFi. Te midden van het zalencomplex 
op de vergader-etage bevindt zich een ruime business lounge uitgerust met luxe koffie-  
machines. Deze ruimte is uitermate geschikt voor ontvangst van uw gasten, een pauze of een 
hapje en drankje tijdens of na afloop. Parkeren op onze parkeerplaats is gratis, biedt plaats 
aan 400 auto’s en beschikt over 4 Tesla-en 1 universieel oplaadpunt. In deze brochure bieden 
wij u enkele voorbeelden van arrangementen. Uiteraard is het altijd mogelijk de arrangement-

en naar wens uit te breiden of aan te passen.

1/3 DAGDEEL ARRANGEMENT
• Luxe koffie, espresso, cappuccino, koffie 

verkeerd en thee uit onze koffie- 
machines in de business lounge

• Kannen koffie en thee, flessen Spa wa-
ter en koekjes in de zaal

• Frisdrank (koelkastje in de zaal)
• Pepermuntjes
• Blocnotes en pennen
• Gebruik van een beamer, inclusief pro-

jectiescherm, bekabeling (plenaire zaal)
• Gebruik van een flipover (plenaire zaal)
• Officekit met conferentie benodigd-

heden
• Gratis gebruik WiFi
• Gratis parkeren en ruime parkeer- 

faciliteiten

2/3 DAGDEEL ARRANGEMENT
Als 1/3 dagdeel arrangement uitgebreid met: 
• Koffie/thee break item (11:00 uur)
• Uitgebreid lunchbuffet

3/3 DAGDEEL ARRANGEMENT
Als 2/3 dagdeel arrangement uitgebreid met:
• Luxe drie gangen keuze menu inclusief 2 

drankjes uit het binnenlands assortiment
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MEERDAAGSE EVENEMENTEN 
Wij zijn gespecialiseerd in meerdaagse 
evenementen! U bent van harte welkom 
om de mogelijkheden te bespreken. Om uw 
meerdaags evenement helemaal compleet te 
maken bieden wij tal van ontspannende en/
of teambuildings activiteiten aan in nauwe 
samenwerking met partners uit de regio. 

AUDIOVISUELE MOGELIJKHEDEN
Het succes van een evenement valt of staat 
met de juiste audiovisuele apparatuur. In alle 
plenaire zalen is er standaard een flipover, 
een projectiescherm en een beamer aan-
wezig. Daarnaast kunnen wij perfect maat-
werk bieden door jarenlange samenwerking 
met onze vaste leveranciers.  

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 
Uitsluitend in combinatie met een verga-
derarrangement en uit te breiden met:

Ontbijtbuffet in het restaurant
Vanaf het buffet presenteren wij u een  
uitgebreide keuze aan warme en koude  
gerechten, brood- en belegsoorten,  
yoghurt met cereals en vers fruit. Vruchten-
sappen, luxe koffie en een ruime keuze aan 
theesoorten maken uw ontbijt compleet. 
Ook is er de mogelijkheid om het ontbijt 
buffet te serveren in 1 van onze  vergader-
zalen.

 



Broodjeslunch
Deze wordt geserveerd in uw vergaderzaal 
of de business lounge. Hierbij verzorgen 
wij verse koffie, thee, jus d ‘orange en melk, 
kopje soep, diverse belegde broodjes, een 
warme snack en vers fruit.

Vergaderbuffeten
Het buffet naar keuze wordt geserveerd 
in uw zaal of in de business lounge. Wij 
bieden verschillende soorten buffetten aan 
zoals een pastabuffet, satébuffet of een 
seizoensgebondenbuffet. Mocht u zelf een 
andere voorkeur hebben, stellen wij graag 
een aangepast buffet voor u samen.  

Smakelijke aanvullingen
• Luxe warme kaassnack
• Saucijzenbroodje
• Handfruit
• Smoothie
• Mueslireep
• Cake
• Petit four
• Donut
• Muffin

Business diner 
Sluit uw bijeenkomst af met een luxe 3- 
gangen keuze diner. Uit een aantal geselec-
teerde gerechten stellen u en/of uw gasten 
een menu samen. Het business diner is 
inclusief twee consumpties (binnenlands 
dranken assortiment) naar keuze.

Business borrel 
Uw vergadering gezellig afsluiten met een 
welverdiende borrel? Wij verzorgen graag 
deze mogelijkheid in de business lounge of 
in onze hotelbar.

• Zoutjes en nootjes op tafel
• Koud en warm bittergarnituur
• Luxe hapjes (canapés) 
• Binnenlands dranken assortiment

Gedurende de borrel worden onbeperkt 
drankjes uit het binnenlands drankenassor-
timent geserveerd. Dit assortiment omvat 
huiswijnen, bier van de tap, frisdranken, 
port, sherry vermouth, Hollandse likeuren, 
jenevers, koffie en thee. Het arrangement is 
uit te breiden met extra (luxe) hapjes of ons 
buitenlands dranken assortiment. 





PLATTEGROND VERGADER-ETAGE

Italie
zaal

Ierland
zaal

Engeland
zaal

Griekenland
zaal

België
zaal

Andorra zaal

Liechtenstein
zaal

Luxemburg
zaal

Monaco
zaal

Frankrijk zaal

Spanje
zaal

Business lounge

De plattegronden van de Europa zaal en Denemarken zaal zijn bij ons opvraagbaar.

Entree hotel



ZALEN & DETAILS

Theater opstelling U-vorm opstellingCarré opstellingCabaret opstelling School opstelling

MEEST VOORKOMENDE ZAALOPSTELLINGEN

Blokvorm opstelling

Voor actuele tarieven verwijzen wij u graag door naar de bijlage, welke u aantreft achterin de brochure.  
De mogelijkheden bespreken? Hiervoor nodigen wij u uit geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen  

via sales@haarlem.valk.nl. of op het rechtstreekse telefoonnummer 023 750 6111 (tijdens kantooruren).  



METROPOOL REGIO AMSTERDAM

Van der Valk 
Hotel Haarlem

Van der Valk  - Haarlem centrum 6 min/1.5 km (auto) | Van der Valk  – Amsterdam centrum 30 min/20 km (auto) 
Van der Valk - Schiphol, met de Zuidtangent 300 (bus)/30 min, stop Europaweg | Van der Valk  – Schiphol 16min/18km (auto)



Een wereldplek wordt bepaald door je gevoel. Dat kan een gezellig terras zijn op een 
plein, een wandeling door een historisch straatje of het bezoeken van een kerk of  
museum. Het is heel persoonlijk en veel bezoekers ervaren dit gevoel in Haarlem. De 
stad biedt veel op het gebied van kunst, cultuur, architectuur, natuur, mooie winkels 
en vele gezellige restaurants. Door de ligging van Van der Valk Hotel Haarlem behor-
en uitstapjes naar het historische centrum en omgeving zeker tot de mogelijkheden.  

Haarlem is elk seizoen het bezoeken waard!

Eeuwen geleden al zagen welvarende  
kooplui de stad Haarlem als een ideale 
plaats voor hun landgoederen en buiten-
verblijven. Zij bouwden mee aan wat 
tegenwoordig het ‘Versailles van Amster-
dam’ wordt genoemd. Haarlem is niet groot, 
maar wel groots. 

DE LIGGING
De geografische ligging van de stad maakt  
Haarlem tot een oase in de luwte van het 
drukke Amsterdam en de hectiek van  
Schiphol. Deze unieke ligging in de Rand- 
stad zorgt enerzijds voor een goede be-
reikbaarheid en een interessant onderne-
mersklimaat, anderzijds voor een prettige 
leefomgeving met zee, strand, duinen en 
de bollenstreek als achtertuin. Een wande-
ling door de binnenstad of een boottocht 
over rivier Het Spaarne welke dwars door 
Haarlem heen meandert, is een belevenis 
die zeker de moeite waard is. De prachtige 

monumentale omgeving ademt de sfeer van 
de Gouden Eeuw, waarin het typische dorps-
gevoel bewaard is gebleven. Een bezoek aan 
het prachtige Teylers museum en Frans Hals 
museum mogen tijdens uw bezoek eigenlijk 
niet ontbreken. Haarlem heeft al meerdere 
keren het predicaat ‘Beste winkelstad’ gekre-
gen door de exclusieve woonwinkels, bijzon-
dere boekhandels, modezaken, antiek- en 
curiosawinkeltjes en andere speciaalzaken. 
Ook de horeca is goed vertegenwoordigd. 

ONTDEK HAARLEM
Wij geven op de volgende twee pagina’s mo-
gelijke voorbeelden weer van aansprekende 
programma’s in nauwe samenwerking met de 
door ons geselecteerde partners. Ook is het 
mogelijk een programma op maat samen te 
stellen waarbij wij alles voor u verzorgen, van 
vervoer tot begeleiding en van catering tot 
activiteit.

AUTHENTIEK HAARLEM, WERELDPLEK  
MET EEN MENSELIJKE MAAT



HAARLEMS BIER PROEVEN 
In het centrum van Haarlem staat brou- 
werij De Jopenkerk. Zij bieden verschillende 
arrangementen aan zoals een proeverij en 
presentatie over Haarlem als bierstad,  
Jopen toen en nu, het brouwproces, etc. 
Onze Banquet Sales afdeling informeert u 
graag over de mogelijkheden

ONTSPANNING OF TEAMBUILDING AAN  
HET STRAND
Heeft u de behoefte om na een bijeen-
komst of tijdens een meerdaags congres 
een groep mensen dichter bij elkaar te 
brengen en/of te ontladen? Dat kan!  
Gelegen aan het populaire strand van 
Zandvoort is De Haven van Zandvoort de 
perfecte locatie voor een heerlijke lunch, 
diner en vele leuke outdoor activiteiten.

VAREN DOOR HISTORISCH HAARLEM
Vaar door de historische grachten van 
Haarlem met Haarlem Canal Tours. Oude 
grachtenpanden, historische aangezichten, 
monumentale kades en puur natuur, voor-
zien de grachtenstad van unieke sfeer en  
inspiratie. Haarlem Canal Tours is een Haar-
lems bedrijf opgericht door ondernemer 
en schipper Jeroen Hagen. Jeroen heeft 
een grote voorliefde voor de stad, varen en 
(kunst-)geschiedenis. Hij organiseert rond-
vaarten en kleinschalige vaartochten voor 
maximaal 12 personen. Met de open sloep 
de Cornelia vaart hij door Haarlem en geeft 
u persoonlijk uitleg over de geschiedenis, 
kunst en architectuur van de stad. Naast 
Jeroen werken wij ook samen met rederij  
‘t Smidtje,  ook zonder meer een betrou-
wbare partner voor rondvaarten met een 
grotere capaciteit.







HEERLIJK SLAPEN EN ETEN,  
RELAX AND ENJOY

Van der Valk Hotel Haarlem beschikt over 289 ruime hotelkamers, waaronder onze Eco-
nomy kamers, de totaal vernieuwde Comfort-, Comfort+ kamers en Suites. In 2014 zijn 222  
kamers omgetoverd tot luxe gastenverblijven. De inrichting, vormgeving en afwerking  
van de kamers is luxueus en van een hoge kwaliteit. Alle Comfort(+) kamers zijn voorzien van 
airco, koelkast, zitgedeelte, bureau, 42” televisie, regendouche en/of bad. Het gehele hotel is 
voorzien van gratis WiFi en de nieuwe Comfort(+) kamers hebben tevens high-speed bedraad 
internet. Het hotel telt 5 royale Suites. Zo beschikt onze Wellness Suite (75m2) over o.a. een 
kingsize bed met 42 inch televisie, ruim zitgedeelte met 55 inch televisie, rainshower, Nes-
presso koffiemachine, Pantry met koelkastje, tweepersoons sauna en jacuzzi.  Na een goede 
nacht kunt u genieten van het uitgebreide ontbijtbuffet in ons restaurant. Ook voor de lunch, 
een feestelijk brunch, high tea of een heerlijk diner kunt u terecht in ons gezellige restaurant. 

De keuken staat onder de gepassioneerde leiding van onze chefkok Ronald Kerkhof.





ZONDAGSBRUNCH 
Vrijwel elke zondag van 12:00 tot 15:00 uur 
organiseren wij traditioneel onze uitgebreide 
zondagsbrunch voor het gehele gezin. U 
wordt ontvangen met een heerlijk glas  
Prosecco waarna u wordt begeleid naar uw 
tafel. Aansluitend wordt het buffet geopend 
en kunt u een keuze maken uit de vele ge- 
rechten die hier gepresenteerd worden. 
Onze zondagsbrunch wordt afgesloten met 
een dessert buffet.

BESLOTEN BRUNCH 
Wanneer u iets te vieren heeft bieden wij u, 
naast onze wekelijkse zondagsbrunch, ook 
de mogelijkheid om een besloten brunch te 
reserveren. Een besloten brunch is mogelijk 
vanaf 30 volwassenen. Mocht u meer infor-
matie wensen neem dan gerust contact op 
met onze Sales afdeling. Bij een besloten 
brunch wordt zaalhuur berekend.

ASSORTIMENT BRUNCH O.A. 
• Luxe broodsoorten, beschuit, crackers, 

roggebrood, ontbijtkoek, yoghurt en vla
• Soep van de dag
• Keur aan koude visgerechten, zoals; 

gerookte zalm, garnalen, crabchuncks, 
haring, makreel, heilbot en andere 
vissoorten

• Assortiment koude vleessoorten met 
rundercarpaccio, diverse patésoorten, 
kleine gerechtjes, Parmaham en thin-
bread met rosbrief

• Verschillende salades en rauw-
kostschotels

• Diverse soorten kaas, vleeswaren  
en zoet beleg

• Getrancheerde runderlende met rode 
wijn saus

• Gekookte eieren, gebakken spek, roerei, 
worstjes, kroketten, kaassouffles en 
pannenkoeken

• Uitgebreid dessertbuffet met o.a. 
ijstaart, bavarois, wafels, profiteroles en 
vers fruit

• Luxe koffies, thee, vruchtensappen en 
water

HIGH TEA
Een traditie uit Engeland van de 17e eeuw 
ten tijde van Mary Stuart. Ook Van der Valk 
Hotel Haarlem houdt deze typisch Engelse 
traditie in ere met onze prachtige high tea 
tafel. Onze high tea bestaat uit diverse thee 
smaken, smoothies, verse munt, honing, 
en jus d’orange. Daarbij serveren wij u 
passende lekkernijen. Mogelijke zoete en 
hartige lekkernijen zijn:

• Diverse cake soorten
• Diverse marmalades
• Clotted cream
• Diverse zoetigheden zoals scones, muf-

fins, bonbons en chocolade brownies
• Diverse sandwiches met vlees/vis/kaas 

beleg



BORREL EN FEESTAVOND
Een intieme borrel met een klein gezel-
schap of een grote receptie, door de  
diversiteit in zalen is alles mogelijk bij Van 
der Valk Hotel Haarlem. Voorbeeld van een 
aangeklede borrel: 
 
• Ontvangst met welkomst Prosecco 
• Onbeperkt drankjes uit het  

binnenlands assortiment 
• Diverse rondes uitgeserveerd aan 

koude/warme bittergarnituren, canapés 
en zoutjes/nootjes op tafel

 
 
KOUD- EN WARME (LUXE) BUFFETTEN
Vanaf 30 personen kunnen wij in één van 
onze zalen een uitstekend en zeer uitge-
breid buffet verzorgen. Uiteraard kunnen 
wij ook een buffet op maat voor u samen-
stellen. Als voorgerechten presenteren wij u 
diverse koude en warme items. Dit zouden 
o.a. carpaccio, gerookte zalm, verschillende 
paté soorten en vegetarische gerechten 
kunnen zijn. De verschillende hoofdgerech-
ten met seizoensinvloeden kunnen bestaan 
uit bijvoorbeeld kogelbiefstuk, kabeljauw 
en vegetarische gerechten. Dit alles wordt 
geserveerd met diverse groente- en aardap-
pelgarnituren, salades en sauzen. Afsluiten 
doet u met bijvoorbeeld onze heerlijke 
ijstaart als dessert.  Onze Banquet Sales 
afdeling informeert u graag over de moge-
lijkheden.



DINER
Wij bieden u een heerlijk seizoensgebonden  
drie gangen luxe menu met de keuze uit 
vlees, vis of vegetarische gerechten. Daar-
naast kunt genieten van onze uitgebreide  
à la carte kaart en seizoensspecials. 

WALKING DINER
Tijdens het 2 uur durende walking dinner 
serveren wij verschillende specialiteiten van 
onze chefkok. De gerechten zijn passend 
geproportioneerd en het menu is seizoens- 
gebonden. Tijdens het walking dinner 
worden er drankjes geschonken uit het  
binnenlands assortiment.

 

CONDOLEANCE 
Wanneer een dierbare overlijdt wilt U  
natuurlijk op gepaste wijze met familie, 
vrienden en bekenden afscheid nemen en 
herdenken. In de dagen vóór de begrafenis 
of crematie moet er veel geregeld worden. 
Van der Valk Hotel Haarlem beschikt over  
diverse geschikte ruimtes waar in alle rust 
en in een persoonlijke sfeer de condoleance 
kan plaatsvinden.

Ons basis arrangement bestaat uit:
• Koffie, thee en onbeperkt dranken uit 

het binnenlands assortiment.
• Cake, krentenwegge of een petit four 

met eventueel foto/tekst van uw  
dierbare. 

Het is mogelijk om dit arrangement uit 
te breiden. Wij bespreken graag met u de 
mogelijkheden.

Voor actuele tarieven verwijzen wij u graag door naar de bijlage welke u aantreft achterin de brochure. De mogelijkheden bespreken?  
Hiervoor nodigen wij u uit geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen via sales@haarlem.valk.nl. of op het rechtstreekse  

telefoonnummer 023 750 6111 (tijdens kantooruren).







Van der Valk Hotel Haarlem,  Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem
T +31 (0)23- 5367500, sales@haarlem.valk.com, www.hotelhaarlem.com

VAN DER VALK HOTEL HAARLEM

GDS
Sabre: ON 32726

Galileo/Apollo: ON 85404
Worldspan: ON 10705
Amadeus: ON AMS705

Pegasus/ODD : ON 10705


