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Beleef onze gastvrijheid
Welkom in Deventer! Een succesvolle 
bijeenkomst begint met een geschikte 
locatie, gastvrije service en uitstekende  
faciliteiten.Of het nu gaat om een zakelijke 
meeting, een congres of bedrijfsfeest; voor 
gezelschappen van 2 tot 500 personen is 
Hotel Deventer de perfecte locatie voor 
iedere gelegenheid. De gunstige ligging aan 
de A1 en de goede bereikbaarheid zorgen 
ervoor dat Hotel Deventer hét meeting-
point van Overijssel is.

Alle zalen zijn uitgerust met moderne audio-
visuele apparatuur en klimaatbeheersing. 
Tevens bieden alle zalen veel daglicht en is 
er WiFi beschikbaar. De zalen zijn gelegen 
aan de business lounge waar de gehele dag 
koffie, frisdranken en verfrissende tussen-
doortjes worden verzorgd. De business 
lounge is ideaal voor ontvangst, een break of 
borrel.

Hotel Deventer telt 140 hotelkamers, 
variërend van comfort kamers tot luxueus 
ingerichte suites. Wij beschikken verder over 
een sfeervol restaurant, wellness center met 
fitness en een moderne hotelbar. Het hotel 
beschikt daarnaast over voldoende gratis 
parkeergelegenheid met elektrische laad-
palen en is met het openbaar vervoer goed 
bereikbaar.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u 
gerust contact met ons op! Wij zijn bereik-
baar op 0570-741 800 of via sales@deventer.
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 kop koffie bespreken wij graag uw 
wensen.

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



Onze zalen worden altijd verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement. 
Onderstaand treft u 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.

VERGADERARRANGEMENTEN

CAPACITEIT & ZAALHUREN
Met maar liefst 9 multifunctionele zalen is Van der Valk Hotel Deventer de perfecte 

locatie voor ieder evenement. Alle zalen zijn voorzien van daglicht en zijn uitgerust met 
moderne audiovisuele apparatuur.

Onderstaand treft u een overzicht met de meest voorkomende opstellingen en capaci-
teiten. 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 o.b.v. 1,5 meter Tarieven in euro’s

m2 Board Theater Cabaret U-Vorm School 1/3 dagdeel 2/3 dagdeel 3/3 dagdeel

De Waag 1 38 2 á 8 - - - - € 200 € 300 € 400

De Waag 2 75 8 17 13 10 12 € 250 € 350 € 450

De Waag 3 75 8 17 13 10 12 € 250 € 350 € 450

De Waag 4 75 8 17 13 10 12 € 250 € 350 € 450

De Waag 5 75 8 17 13 10 12 € 250 € 350 € 450

De Waag 4 & 5 200 - - - - - € 450 € 550 € 650

De Waag 6 75 8 17 13 10 12 € 250 € 350 € 450

De Waag 7 75 8 17 13 10 12 € 250 € 350 € 450

De Brink 1 235 - - - - - € 525 € 625 € 725

De Brink 2 190 - - - - - € 450 € 550 € 650

De Brink 1 & 2 425 - - - - - € 775 € 875 € 975



Onze zalen worden altijd verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement. 
Onderstaand treft u 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        € 18,50 p.p.
•	 Onbeperkt	 gebruik	 van	 onze	 koffie,	 thee	 en	 	 	 	

frisdrank faciliteiten
• Diverse gezonde en verfrissende                                        
       tussendoortjes
• Zoete lekkernij van onze patissier
• Vers fruit
• Pennen en blocnotes 
• Flip-over met stiften
• Interactief presentatiescherm (met o.a. een     

ingebouwde camera en microfoon)

- MET LUNCHBUFFET     € 33,00 p.p.
Luxe	lunchbuffet	(maandag	t/m	vrijdag)
tussen 12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.

- MET BROODJESBUFFET     € 35,00 p.p.
Broodjesbuffet	 gepresenteerd	 op	 de	 business	
lounge.

VERGADERARRANGEMENTEN

1/3 DAGDEEL

1/3 DAGDEEL         2/3 DAGDEEL         3/3 DAGDEEL
08:00 – 12:30          08:00 – 17:30          08:00 – 23:00
13:00 – 17:30          13:00 – 23:00
18:00 – 23:00

CAPACITEIT & ZAALHUREN



BASIS
•	 Onbeperkt	 gebruik	 van	 onze	 koffie,	 thee	 en	 	 	 	

frisdrank faciliteiten
• Diverse gezonde en verfrissende                                        
       tussendoortjes
• Zoete lekkernij van onze patissier
• Vers fruit
• Pennen en blocnotes 
• Flip-over met stiften
• Interactief presentatiescherm (met o.a. een     

ingebouwde camera en microfoon)

- MET LUNCHBUFFET     € 38,50 p.p.
Luxe	lunchbuffet	(maandag	t/m	vrijdag)	tussen	
12:00 en 14:00 uur in ons restaurant.

- MET BROODJESBUFFET     € 39,50 p.p.
Broodjesbuffet	 gepresenteerd	 op	 de	 business	
lounge.

- MET DINER        € 49,50 p.p.
In overleg verzorgen wij een passend diner, 
exclusief drankjes.

BASIS
•	 Onbeperkt	 gebruik	 van	 onze	 koffie,	 thee	 en	 	 	 	

frisdrank faciliteiten
• Diverse gezonde en verfrissende                                        
       tussendoortjes
• Zoete lekkernij van onze patissier
• Vers fruit
• Pennen en blocnotes 
• Flip-over met stiften
• Interactief presentatiescherm (met o.a. een     

ingebouwde camera en microfoon)

- MET LUNCH & DINER     € 72,50 p.p.
Luxe	lunchbuffet	(maandag	t/m	vrijdag)	tussen
12:00 en 14:00 uur in ons restaurant. Gevolgd door
een passend diner, exclusief drankjes.

2/3 DAGDEEL

3/3 DAGDEEL

Naast de basis faciliteiten bieden wij meerdere extra’s om uw vergadering, cursus of 
meeting	compleet	te	maken.	Mocht	u	specifieke	wensen	hebben,	

dan horen wij deze graag zodat wij samen met u een passend arrangement kunnen samenstellen.
Onderstaand treft u diverse mogelijkheden om uw vergaderarrangement uit te breiden.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN



Naast de basis faciliteiten bieden wij meerdere extra’s om uw vergadering, cursus of 
meeting	compleet	te	maken.	Mocht	u	specifieke	wensen	hebben,	

dan horen wij deze graag zodat wij samen met u een passend arrangement kunnen samenstellen.
Onderstaand treft u diverse mogelijkheden om uw vergaderarrangement uit te breiden.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

€12,50 per persoon

Start de dag met een heerlijk ontbijt.

• Ambachtelijke broodjes met 
boeren beleg

• Croissant met jam
• Wekpotje met kwark en       

vruchten
• Gekookt ei

BOERENONTBIJT 

€18,00 per persoon

Van maandag t/m vrijdag staat er 
tussen 12.00 en 14.00 uur een over-
heerlijk	 lunchbuffet	 voor	 u	 klaar.	
Met dagelijks wisselende warme en 
koude gerechten, A la minute be-
reidde gerechten van de keukenbri-
gade, verse luxe salades en diverse 
broodsoorten

Bij	 de	 prijs	 zijn	 koffie/thee/sappen/
boerenzuivel inbegrepen.

LUNCHBUFFET 

€22,50 per persoon

• 2 luxe belegde broodjes
• Warme hartige snack
• Salade van de chef
• Vers fruit
• Koffie,	 thee,	 verse	 jus	 d’orange	

en boerenzuivel

BROODJESBUFFET

€4,75 per stuk

Luxe belegde broodjes met o.a. 
gerookte zalm, carpaccio, brie etc. 

AMBACHTELIJK BELEGDE 
BROODJES

€3,25 per stuk

In samenwerking met bakkerij Linde-
boom serveren onze patissiers een 
heerlijk assortiment aan gebak.

GESORTEERD GEBAK

€12,50 per persoon

Proosten op een periode, bijeen-
komst of geslaagd project? Dat kan 
in een van onze sfeervolle ruimtes. 
Gedurende één uur onbeperkt ge-
bruik van drankjes uit ons Hollandse 
drankenassortiment met daarbij ver-
schillende warme en koude hapjes.

BUSINESSBORREL

€19,50 per persoon

Wenst u door te vergaderen en dit te 
combineren met een warme maaltijd 
in de zaal? Tijdens uw bijeenkomst 
serveren wij uw gasten een hoofdge-
recht waarbij zij de keuze hebben uit 
een vis, vlees en vegetarisch gerecht. 
Uiteraard geserveerd met diverse 
garnituren.

PLATE SERVICE

• Ontvangst met Prosecco      €4,00
• Petit Four        €3,25
• Luxe koeken       €2,75
• Hartige snack       €3,50
• Lunchpakket       €12,50
• Fles huiswijn in cadeauverpakking (geschenktip)  €19,50
• Boeket bloemen (geschenktip)    Bedrag naar keuze

Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd per persoon/per stuk

OVERIGE SUGGESTIES



• Geluidsinstallatie inclusief een microfoon   € 175,00
• Extra microfoon      € 75,00
      (keuze uit handheld, headset en revers) 
• Laptop        € 90,00
• Extra Flip-over/whiteboard met stiften    €17,50
• Conference telefoon      Op aanvraag
      (exclusief telefoonkosten)   
• Podium        Op aanvraag

EXTRA AUDIOVISUELE MOGELIJKHEDEN

INTERACTIEF PRESENTATIESCHERM
Al onze zalen (met uitzondering van de congreszalen) beschikken over een interactief presentatie-
scherm van New Line Mira. Deze schermen zijn zeer gebruiksvriendelijk maar waar nodig onder-

steunen wij u graag.Onderstaand treft u een overzicht van de functionaliteiten. 

• Interactief touchscreen met ingebouwde camera en microfoons
• All-in-one tool voor videoconferenties
• Helderheid : 400 cd/m²
• Poorten : HDMI 2.0 ; VGA ; USB ; USB 2.0 ; USB 3.0 ; LAN ; RS232...

FUNCTIONALITEITEN



INTERACTIEF PRESENTATIESCHERM

PLATTEGROND
Onze zalen zijn gelegen op de eerste verdieping in het hotel. 

Voor uw ontvangst en breaks kunt u terecht in de luxe business lounge met espressobar, frisdranken en smoothies. 

EERSTE VERDIEPING



BUSINESS DINERS
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	kunnen	wij	deze	buffetten	ook	in	een	aparte	zaal	serveren.	Al	

onze	buffetten	zijn	mogelijk	vanaf	25	personen.

Indien gewenst kunnen wij een uitgeserveerd meergangen diner verzorgen. De in-
vulling hiervan wordt speciaal voor u op maat gemaakt. 

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

€ 27,50 per persoon

Koud
• Diverse salades
• Visplateau met garnalen, gerookte 

en gemarineerde vissoorten
• Salade met gemarineerde tonijn
• Ceasarsalade met gerookte kip en 

knoflookcroutons
• Carpaccio met Parmezaanse kaas 

en pijnboompitjes
• Vitello tonato; dungesneden 

kalfsrosbief
• Diverse rauwkost salades

Warm
• Gehaktballetjes in pittige satésaus
• Varkenspuntjes	Stroganoff
• Oosterse beefpuntjes
• Pikante kipdijspiesjes
• Visstoofschotel in kruidensaus
• Aardappelgarnituur

Een dessert toevoegen behoort tot de 
mogelijkheden.

DINER BUFFET

€ 27,50 per persoon 

Koud
• Diverse salades (vissalade, salade 

caprese en pastasalade)

• Ceasarsalade met gerookte kip 
en	knoflookcroutons

• Carpaccio met Parmezaanse 
kaas en pijnboompitjes

• Vitello tonato; dungesneden 
kalfsrosbief

• 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 Gorgonzola
• Gepocheerde	zalmfilet	met	
       pesto
• Gebakken gamba’s met 
							knoflookroom
• Mediterraanse groenteschotel

Dit buffet is exclusief dessert. Een dessert 
toevoegen behoort tot de mogelijkheden. 
Een suggestie van onze patissier: 
tiramisu (€4,50 p.p.)

ITALIAANS BUFFET 
VERVOLG BUSINESS DINERS



BUSINESS DINERS
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	kunnen	wij	deze	buffetten	ook	in	een	aparte	zaal	serveren.	Al	

onze	buffetten	zijn	mogelijk	vanaf	25	personen.

Indien gewenst kunnen wij een uitgeserveerd meergangen diner verzorgen. De in-
vulling hiervan wordt speciaal voor u op maat gemaakt. 

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

€ 22,50 per persoon 
Van november t/m maart te reserveren

Koud 
• Augurk en zilveruitjes
• Mosterd en picalilly

Warm 
• Boerenkool
• Zuurkool
• Hutspot
• Rookworst, gehaktballetjes en     

speklap
• Varkensfilet	met	mosterdlaagje	
• Jus

Een dessert toevoegen behoort tot de 
mogelijkheden.

STAMPPOT BUFFET 

€ 27,50 per persoon 

Koud
• Stokbrood
• Kroepoek
• Krokante uitjes
• Atjar

Warm
• Nasi en bami 
• Kipsaté in satésaus
• Ossenhaaspuntjes met spicy 

sojasaus
• Yakitori spiesjes (Japanse        

kipspiesjes)
• Varkenshaas saté 
• Indische balletjes

Een dessert toevoegen behoort tot de 
mogelijkheden.

SATÉ BUFFET 

€ 22,50 per persoon 

• Gefermenteerde groente salade met 
kimchi

• Mini poké bowl met kip, maïs, wortel en 
edamame

• Kleine pannenkoek gevuld met Peking 
eend en Oosterse saus

• Yakatori spiesjes met sesamsaus
• Mini loempia’s met chilisaus

OOSTERS DINERBUFFET

€ 34,50 per persoon 

Bovenstaand is uit te breiden naar een 
Oosters dinerbuffet. Wij zullen dan 
onderstaande items toevoegen.

• Rijstsalade met kokos, pinda en stukjes 
ananas

• Tataki van beef, tonijn en zalm
• Gestoomde edamame boontjes
• Bamisoep met kip, shiitake,                

omeletreepjes en bosui
• Kipsaté met satésaus, kroepoek en atjar
• Rendang (gestoofd rundvlees in een 

saus van kokos, boemboe en boontjes)
• Gewokte groente met gamba’s
• Nasi, bami en witte rijst

Een dessert toevoegen behoort tot de 
mogelijkheden.

OOSTERSE BITES



Proosten op een periode, bijeenkomst of een geslaagd project? Dat kan in een van onze sfeervolle ruimtes. 
Alle borrel- & receptiearrangementen bestaan uit een uur of langer genieten van dranken uit ons Hollands 

drankenassortiment. U kunt kiezen uit een van onderstaande arrangementen. 
Uiteraard is de duur en invulling van deze arrangementen geheel naar wens aan te passen.

BORREL- EN RECEPTIE ARRANGEMENTEN

€12,50 per persoon
1 uur 

Gedurende één uur genieten van 
dranken uit ons Hollands 
drankenassortiment.

• Luxe notenmix op tafel
• Regionale kaas- en worstsoorten 

(2 p.p.)
• Diverse warme hapjes (2 p.p.)

BUSINESS BORREL

€16,75 per persoon
1 uur

Gedurende één uur genieten van 
dranken uit ons Hollands 
drankenassortiment. 

• Luxe notenmix op tafel
• Groentesticks met bijpassende 

dipsaus
• Luxe tapashapjes (3 p.p.)

LUXE BORREL

€32,50 per persoon (vanaf 20 personen)
3 uur

Ontvangst	met	koffie/thee	en	diverse	
zoetigheden.

Gedurende drie uur genieten van drankjes 
uit ons Hollands drankenassortiment.

• Luxe notenmix en olijven op tafel

Uitgebreid hapjesbuffet, bestaande uit:
• Kaasplateau
• Ham- en worstsoorten
• Broodsoorten met kipkerrie, tonijnsala-

de, zalmsalade, boters en tapenade
• Gerookte zalm

Diverse warme hapjes
• Kipkluifjes
• Pikante balletjes
• Gemarineerde ribbetjes
• Japanse kipnuggets

 

DE BORRELMARKT

€19,50 per persoon
2 uur

Gedurende twee uur genieten 
van dranken uit ons Hollands                      
drankenassortiment. 

• Luxe notenmix en olijven op tafel

Per persoon serveren wij:
• Ossenhaasspiesje met Oosterse 

saus
• Gefrituurde gamba in chilisaus
• Regionale kaas- en worstsoorten 

(2 p.p.)
• Bitterballen (2 p.p.)

DE PROOSDIJ

Van der Valk Hotel Deventer is gelegen aan de zuidkant van Deventer langs de A1, afrit 24.

ROUTEBESCHRIJVING



BORREL- EN RECEPTIE ARRANGEMENTEN

Van der Valk Hotel Deventer is gelegen aan de zuidkant van Deventer langs de A1, afrit 24.

ROUTEBESCHRIJVING

VANUIT AMSTERDAM/ AMERSFOORT/ UTRECHT

• A1 richting Hengelo
• Neem afrit 24 op de A1 (Deventer-Oost)
• Stoplichten rechtdoor naar het bedrijventerrein A1
• Sla rechtsaf en na 150 meter treft u het hotel aan de rechterzijde

VANUIT NIJMEGEN / ARNHEM

• A50 richting Apeldoorn/ Zwolle
• Bij knooppunt Beekbergen de A1 volgen richting 
       Hengelo/Deventer
• Neem afrit 24 op de A1 (Deventer-Oost)
• Stoplichten rechtdoor naar het bedrijventerrein A1
• Sla rechtsaf en na 150 meter treft u het hotel aan de rechterzijde

VANUIT LEEUWARDEN

• A32 richting Zwolle
• Bij knooppunt Hattemerbroek de A50 richting Apeldoorn
• Bij knooppunt Beekbergen de A1 volgen richting 
       Hengelo/ Deventer
• Neem afrit 24 op de A1 (Deventer-Oost)
• Stoplichten rechtdoor naar het bedrijventerrein A1
• Sla rechtsaf en na 150 meter treft u het hotel aan de rechterzijde

VANUIT GRONINGEN / HOOGEVEEN

• A28 richting Zwolle/ Amersfoort
• Houd links aan en rij door op de N48
• Neem vervolgens de N348
• Stoplichten rechtsaf naar het bedrijventerrein A1
• Sla rechtsaf en na 150 meter vindt u het hotel aan de rechterzijde

OPENBAAR VERVOER

Bushalte Birnieweg/ Hotel Deventer(buslijn 8) bevindt zich tegenover 
het Van der Valk hotel Deventer. Bij het verlaten van het terrein loopt 
u naar rechts en na de 50 meter komt u uit bij de bushalte.

• Vanaf Deventer Centraal station
• Buslijn 8 richting Bedrijvenpark A1, halte Birnieweg/Hotel Deventer 

uitstappen
• U treft het hotel zodra u uitstapt



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.

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 Deventer 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

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

U betaalt

• 40% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 8 weken voor de activiteitsdatum. 
• 60% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 4 weken voor de activiteitsdatum. 
• 70% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 3 weken voor de activiteitsdatum. 
• 80% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 2 weken voor de activiteitsdatum. 
• 100% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 48 uur voor de activiteitsdatum. 
• 100% van de totale reserveringswaarde bij no show.

OPTIONELE RESERVERINGEN

De	definitieve	opgave	van	het	aantal	gasten	vernemen	wij	graag	twee	weken	voor	de	reserverings-
datum.	Tot	uiterlijk	48	uur	voor	de	reserveringsdatum	kan	het	definitieve	aantal	gasten	kosteloos	tot	
maximaal 10% worden verminderd.

DEFINITIEVE AANTAL GASTEN

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 aanbetalings- be-
drag 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	be-
taald te zijn. Indien u een referentie/ordernummer 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.

VOORSCHOT- EN BETALINGSVOORWAARDEN

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.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ DIEFSTAL OF VERLIES

ANNULERING


