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WELKOM BIJ 
VAN DER VALK AMERSFOORT A1
Vergaderen, flexwerken, congressen, beurzen, bijeenkomsten, feesten 
of borrels; alles is mogelijk in ons Business Center! Onze zalen zijn 
uitermate geschikt voor de zakelijke markt en de particuliere gast. 
Bij ons kunt u uitstekend terecht met zowel grote groepen als kleine 
gezelschappen.

BUSINESS CENTER
Van der Valk Amersfoort A1 beschikt over 
een compleet Business Center met onder 
andere koffiebar Chiccio, Live Cooking 
restaurant, SIXX Skybar, Van der Valk Vitaal 
en fitnessclub. Tevens bieden wij de mo-
gelijkheid tot het huren van een kantoor of 
flexibele werkplek. 

Het Business Center Amersfoort A1 is uniek 
vanwege de verschillende mogelijkheden 
en het aanbod van de diverse Van der Valk 
faciliteiten. Lunchen met zakenrelaties in 
het nieuwe Live Cooking restaurant, een 
last-minute sollicitatiegesprek in een van 
de vergaderzalen of een sportsessie in de 
gym; alle faciliteiten zijn in huis.

26 MULTIFUNCTIONELE ZALEN
De 18 zalen in ons Business Center én de 6 
zalen op de 7e verdieping van het hotel zijn 
modern ingericht; u kunt ongestoord en 
comfortabel vergaderen.

BIJEENKOMSTEN & EVENEMENTEN 

Voor de invulling van uw bijeenkomst of 
evenement kunt u terecht bij onze meeting 
specialisten. Wij laten u graag kennisma-
ken met de mogelijkheden en wij denken 
graag met u mee om een onvergetelijk en 
geslaagd evenement te realiseren. 

BEREIKBAARHEID 
Van der Valk Amersfoort A1 is centraal 
gelegen in het midden van Nederland en is 
daardoor goed bereikbaar vanuit het hele 
land met zowel de auto als het openbaar 
vervoer. U vindt ons vlak naast de A1 en 
voor gasten is het parkeren kosteloos.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de  
mogelijkheden voor het organiseren van 
een evenement in Van der Valk  
Amersfoort A1? Dan nodigen wij u van harte 
uit om langs te komen in ons hotel. Onder 
het genot van een kop koffie bespreken 
wij graag uw wensen en onze mogelijk-
heden voor de invulling van een geslaagd 
evenement. 
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VAN DER VALK AMERSFOORT A1
Ruimtevaart 22-24
3824 MX  Amersfoort
+31 (0)33 454 0000
sales@amersfoort.valk.com
www.hotelamersfoorta1.nl Meer weten over de uitbreidingsmogelijkheden en arrangementen? 

Vraag dan naar onze prijslijst. 

Afspraak maken? Neem contact op met onze meeting specialisten 
via +31 (0)33 454 0000 of sales@amersfoort.valk.com
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MEETINGS

Bent u op zoek naar een top locatie in midden Nederland? Bij Van der Valk Amersfoort A1 vindt u 
alles wat er nodig is voor een complete bijeenkomst. 

De in totaal 26 zalen, verdeeld tussen ons Business  Center en ons hotel, zijn modern ingericht. 
Allen zijn voorzien van daglicht, een beamer of smart tv, airconditioning en een aantal heeft 
de mogelijkheid volledig verduisterd te worden. Binnen en buiten de zalen bevinden zich luxe 
koffiemachines, gevulde minibars met frisdranken en Valk water. Tevens is er in het gehele hotel 
gratis draadloos internet aanwezig en is er capaciteit voor 400 parkeerplaatsen waar u als gast vrij 
gebruik van mag maken.

U heeft bij Van der Valk Amersfoort A1 de keuze uit diverse arrangementen. Of het nu om een 
meerdaagse vergadering of om een bedrijfstraining gaat, wij organiseren het graag met en voor u. 
Een overzicht van de prijzen vindt u in onze aparte prijslijst. 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons. Onder het genot van een kop koffie of 
thee bespreken wij graag uw wensen en onze mogelijkheden.

Al onze vergaderarrangementen zijn inclusief zaalhuur, beamer, scherm, flipover, schrijfgerei, 
onbeperkt koffie/thee/mineraal water, ochtend en/of middag koffiepauze en parkeren.

Meer weten over de uitbreidingsmogelijkheden en arrangementen? 
Vraag dan vrijblijvend een offerte op.

6

EEN COMFORTABEL VERBLIJF
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EVENTS
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Een geslaagd event begint met een geschikte locatie, gastvrije service en flexibiliteit. Of het nu 
gaat om een receptie voor het vieren van een jubileum met collega’s, een huwelijksfeest, een 
jaarlijkse meerdaagse beurs of een spetterend bedrijfsfeest.

Van der Valk Amersfoort A1 biedt diverse mogelijkheden voor uw evenement.  
Van een uitgeserveerd diner in ons restaurant tot een luxe borrel of walking dinner.  
Wij beschikken over de expertise en mogelijkheden om uw evenementen tot in de puntjes te 
verzorgen.

Een evenement of congres organiseren? Van der Valk Amersfoort A1 is dé congreslocatie van 
Midden-Nederland! Door de directe ligging aan de A1 en gratis parkeergelegenheid, maakt het de 
ideale locatie voor meerdaagse vergaderingen, congressen en seminars.

Graag maken wij voor u een voorstel op maat. Samen met u nemen we het programma en uw 
wensen door om tot de juiste invulling te komen. Maak een afspraak met één van onze meeting 
specialisten en wij laten u tijdens een rondleiding graag alle mogelijkheden zien.

UW EVENT OP MAAT
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ONZE ZALEN

Zaal Opp. m2 U-vorm Theater Cabaret Blok/board School

Bolsius zaal 300 m² - 300 160 - 80

Restaurant

Exacte aantallen worden in overleg bepaald.

BUSINESS CENTER - BEGANE GROND
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HOTEL

BOLSIUS 
ZAAL

LIVE COOKING 
RESTAURANT

FOYER
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ONZE ZALEN
BUSINESS CENTER - EERSTE VERDIEPING

Zaal Opp. m2 U-vorm Theater Cabaret Blok/board School

Lieve Vrouweplein 40 m² - - - 10 -

Sint Jorisplein 35 m² - - - 10 -

Stadhuisplein 30 m² - - - 10 -

Eemplein 30 m² - - - 10 -

De Hof 155 m² 44 130 64 - 40

Langestraat 45 m² 16 40 25 12 14

Krommestraat 65 m² 18 56 30 20 20

Appelmarkt 60 m² 16 40 30 20 20

Groenmarkt 40 m² 11 24 15 12 10

Exacte aantallen worden in overleg bepaald.
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ONZE ZALEN
BUSINESS CENTER - TWEEDE VERDIEPING

Zaal Opp. m2 U-vorm Theater Cabaret Blok/board School

De Berg 155 m² 44 130 64 - 40

Nieuwland 35 m² 11 24 - 12 -

Vathorst 35 m² 11 24 - 12 -

Eem 35 m² 11 24 - 12 -

De oude stad 40 m² 13 24 - 12 12

Waterpoort 210 m² 60 190 100 - 50

De nieuwe stad 40 m² 11 24 - 12 -

Koppelpoort 40 m² 11 24 - 12 -

Exacte aantallen worden in overleg bepaald.
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ONZE ZALEN
HOTEL - ZEVENDE VERDIEPING

Zaal Opp. m2 U-vorm Theater Cabaret Blok/board School

Platina 60 m² 30 60 33 28 28

Crystal 60 m² 30 60 33 28 28

Quartz 40 m² - - - 12 -

Jade 40 m² - - - 12 -

Emerald 40 m² 15 30 18 16 14

Pearl 40 m² 15 30 18 16 14

Gold 40 m² 15 30 18 16 14

Silver 40 m² 15 30 18 16 14

Exacte aantallen worden in overleg bepaald.
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PLATINA CRYSTAL

QUARTZ

JADE

EMERALD

PEARL

BREAKOUT

GOLD

SILVER
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KANTOREN & FLEXPLEKKEN

16

EEN VERTROUWDE OMGEVING

Van der Valk Business Center Amersfoort A1 biedt de mogelijkheid om een flexwerkplek of een 
kantoorruimte te huren. Het biedt de ideale werkplek of u nou een eenmanszaak bent, in een 
start-up fase verkeerd of een extra kantoor wilt faciliteren voor uw medewerkers. Wij bieden 
verschillende memberships aan. 

Het Business Center is uniek vanwege de verschillende werkplekmogelijkheden en het aanbod 
van de verschillende Van der Valk faciliteiten. Lunchen met zakenrelaties in het Live Cooking 
restaurant, een last-minute sollicitatiegesprek in één van de vergaderzalen of een sportsessie in 
de gym; alle faciliteiten zijn in huis.

In een gemeenschappelijk ruimte wordt een groot community bord geplaatst. Hier zullen  
verschillende evenementen en mogelijkheden voor members aangegeven worden. Maandelijks 
worden er ook evenementen georganiseerd om members te inspireren en om de community te 
versterken. 

Kijk op www.valkbusinesscenteramersfoort.nl voor alle mogelijkheden voor uw ideale werkplek. 
Meer weten? Onze community manager staat u graag te woord. 

KANTOREN & FLEXIBELE WERKPLEKKEN
24 AFSLUITBARE KANTOREN
25 FLEXIBELE WERKPLEKKEN
3 DAGKANTOREN
1 LOBBY
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VITALITEIT

17

Tijdens uw verblijf bij Van der Valk Amersfoort A1 kunt u gebruik maken van een divers vitaliteits-
aanbod. Wij bieden een vitaal verblijf terwijl u vergadert, een event bijwoont of bij ons overnacht. 
Voor onze gasten zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft vitaliteit zoals vergader breaks 
met een bootcamp of teambuilding activiteit, bedrijfsyoga, stoelmassage of een health check. 

VAN DER VALK VITAAL
Uw vitale verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Valk Vitaal. Van der Valk Vitaal biedt 
diverse diensten onder één dak voor een vitale en energieke toekomst van mens en bedrijf. 

BEDRIJFSFITNESS
Gezamenlijk werken aan een doel? Dat kan ook met onze bedrijfsfitness. Speciaal voor u maken 
wij graag een abonnement op maat. Vraag naar de mogelijkheden.

Meer weten over de uitbreidingsmogelijkheden en arrangementen? 
Vraag dan naar onze prijslijst. 

VERGADER BREAKS
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LIVE COOKING
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Onze Live Cooking lunch en brunch bestaan uit een uitgebreid buffet waarbij een aantal gerech-
ten live door onze koks worden bereid. De gerechten worden dagvers en met de grootste zorg 
bereid. Het buffet bestaat uit diverse warme en koude gerechten en enkele gerechten worden à la 
minute voor u klaar gemaakt.

LIVE COOKING LUNCHBUFFET
U heeft bij ons verschillende lunchmogelijkheden. Bent u met een gezelschap van meer dan 20 
personen? Dan hebben wij een Live Cooking lunchbuffet. Bent u met een klein gezelschap? Dan 
bespreken wij graag met u de mogelijkheden.

Het Live Cooking lunchbuffet wordt gepresenteerd bij de open keuken in ons restaurant 
tussen 12:00 uur en 14:00 uur. Koffie/thee, (karne)melk en vruchtensappen zijn inbegrepen. 

LIVE COOKING ZONDAGSBRUNCH
Bij voldoende animo organiseert Van der Valk Amersfoort A1 iedere zondag een gezellige  
zondagsbrunch met live cooking. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom in ons restaurant waar 
u ontvangen wordt met een welkomstdrankje. Hierna wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan 
het brunchbuffet en om  14:00 openen wij ons uitgebreide dessertbuffet. 

EEN WAAR SPEKTAKEL
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DINER

Wilt u een diner organiseren voor uw gezelschap? Dat kan! Wij helpen u graag met het  
samenstellen van het menu en zorgen ervoor dat uw speciale wensen hierop aansluiten. 

DINERBUFFET
Gaat uw voorkeur uit naar een diner in buffetvorm? Het dinerbuffet bestaat uit diverse  
voorgerechten en salades en hoofdgerechten met bijpassende garnituren. Het is mogelijk het 
diner buffet uit te breiden met een feestelijk dessertbuffet. 

SPORTBUFFET
Binnenkort een teamuitje, wedstrijd of een toernooi? Wij hebben ook speciale sportbuffetten.  
Het sportbuffet bevat warme en koude gerechten speciaal geselecteerd voor sporters.  
Het is mogelijk het sportbuffet te serveren als lunch of diner. 

DRIEGANGEN MAAND MENU 
Geniet van het wisselend driegangen maand menu in ons restaurant en proef de smaken van 
onze chef.

DRIEGANGEN KEUZE DINER
Gezellig dineren met vrienden, familie of vrienden? Het driegangen keuze diner is  
seizoensgebonden.

Meer weten over de uitbreidingsmogelijkheden en arrangementen? 
Vraag dan naar onze mogelijkheden.

CULINAIR GENIETEN
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OVERNACHTEN

Ons hotel telt 140 kamers, van Comfort tot Luxe Wellness Suites. Kies wat bij u past! Na een mooie 
dag in de stad of na een drukke werkdag heerlijk ontspannen, doet u in onze Luxe Kamers met 
bubbelbad. Ze zijn allen voorzien van alle luxe en gemakken, waaronder airconditioning en gratis 
wifi.

ONZE KAMERS:
• Comfort
• Luxe
• Luxe met bubbelbad
• Suite

Uw dag perfect starten doet u met ons uitgebreide ontbijtbuffet met daarna een goede kop koffie 
bij Chiccio. De dag afsluiten kan in de hotelbar of in onze gloednieuwe SIXX Skybar. 

Als hotelgast kunt u gratis gebruik maken van onze wellness- en fitnessfaciliteiten.

WELTERUSTEN
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CHICCIO

Onze barista's laten graag hun kunsten zien bij koffiebar Chiccio. U kunt hier genieten van een kop koffie of thee 
op niveau, gemaakt van de beste kwaliteit koffiebonen en theeblaadjes uit diverse landen. Kom de sfeer proeven 
en laat u verrassen. 

TO GO 
Koffie mee voor onderweg, dat kan! Al onze producten zijn to stay or to go.

KOFFIEBAR
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SIXX

COCKTAILS & BITES
Geniet van cocktails, wijnen en goede bites in SIXX Skybar! 

IETS TE VIEREN? 
Onze exclusieve Skybar is de ideale plek voor borrels, jubilea, recepties en andere feestgelegenheden. Uw eigen 
event samenstellen? Dat kan! Neem contact op met onze specialisten en creëer een ervaring om nooit te  
vergeten. 

Meer weten over de uitbreidingsmogelijkheden en arrangementen? Vraag dan naar onze mogelijkheden.

SKYBAR



TOT SNEL IN 
AMERSFOORT

www.hotelamersfoorta1.nl | amersfoort@valk.com | +31 33 454 00 00


