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Algemene informatie
Van der Valk Hotel Ridderkerk is één van de laatste nieuwe ontwikkelingen van Van der Valk
Hotels en Restaurants, gelegen aan één van de grootste verkeersknooppunten van Nederland
op een steenworp afstand van wereldstad Rotterdam. Van der Valk Hotel Ridderkerk is in
meerdere opzichten een nieuwe ontwikkeling. De meest opvallende en verrassende
vernieuwing is wellicht de vorm van het gebouw, maar ook in het gebouw zijn veel nieuwe
ideeën verwerkt. Bij het ontwerpen van Van der Valk Hotel Ridderkerk is uitgegaan van drie
basisgedachten: gastvrijheid, duurzaamheid en efficiency. Deze drie kernwoorden komen tot
uiting in een product met een maximale beleving voor onze gasten en een minimale belasting
van de omgeving en het milieu.
Duurzaam ondernemen is een belangrijke bedrijfsdoelstelling van Hotel Ridderkerk. De
beheersing van de milieubelasting van het hotel speelt daarin de belangrijkste rol. Het
management en alle medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. Om invulling te
geven aan deze bedrijfsdoelstelling volgt Hotel Ridderkerk de richtlijnen van de Green
Key, een Europees erkend keurmerk van de Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid
en Kwaliteit.

Voor een kort of lang verblijf, maar ook ter afsluiting van een feest of een zakelijke
bijeenkomst, bieden de hotelkamers van Van der Valk Hotel Ridderkerk u alle comfort. De
hotelaccommodatie bestaat uit 140 kamers, waaronder 8 suites en 28 executive kamers. Als
gast van Van der Valk Hotel Ridderkerk kunt u gratis gebruik maken van de zeer ruime
parkeergelegenheid.
Naast een ruim en sfeervol à la carte restaurant biedt Van der Valk Hotel Ridderkerk u ook een
gezellige brasserie, bar en een Live Cooking restaurant. Bij mooi weer kunt u op het terras
heerlijk van het zonnetje genieten.
Van der Valk Hotel Ridderkerk is gespecialiseerd in zakelijke en feestelijke ontmoetingen. Het
is dé perfecte locatie voor het organiseren van feesten, bruiloften, familiediners, recepties,
vergaderingen, trainingen en seminars. Alle 16 multifunctionele zalen zijn voorzien van zeer
moderne faciliteiten, waaronder diverse professionele audiovisuele middelen en zowel
draadloze als bekabelde internetaansluitingen. De zalen zijn stijlvol ingericht; met oog voor
comfort en detail. De warme ambiance vormt een prachtig decor voor een succesvolle
vergadering maar ook een spetterend feest krijgt in deze inspirerende omgeving een uniek
karakter.
Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in de talrijke mogelijkheden die Van der Valk Hotel
Ridderkerk u te bieden heeft. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u nader te informeren en
te adviseren. Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 20.00u en zaterdag van 09.00u
tot 17.00u staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar. U vindt onze afdeling
Sales op de eerste verdieping van Van der Valk Hotel Ridderkerk. De afdeling Sales is ook
bereikbaar per e-mail via sales@ridderkerk.valk.com en telefonisch via het nummer 0180 - 64
69 10.
Medewerkers Van der Valk Hotel Ridderkerk
Familie Van der Valk

Capaciteit zalen Van der Valk Hotel Ridderkerk

Zaal

Lengte

Breedte

Hoogte

M²

U-vorm

Theater

School

Cabaret

Carre

Blok

Diner

Feest

Receptie

Colorado

7.50

7.00

3.20

55

18

35

18

24

22

-

30

-

40

Mississippi

6.50

7.00

3.20

52

16

35

16

24

20

-

30

-

40

Hudson

7.50

7.00

3.20

60

18

40

18

24

24

-

40

-

50

Boardroom 1

7.50

3.80

3.20

30

-

-

-

-

-

10

10

-

-

Boardroom 2

7.50

3.80

3.20

30

-

-

-

-

-

6

6

-

-

Boardroom 3

7.50

3.80

3.20

30

-

-

-

-

-

10

10

-

-

Boardroom 4

7.50

3.80

3.20

30

-

-

-

-

-

10

10

-

-

Darling

7.50

5.50

3.20

50

14

30

14

16

18

-

20

-

40

Murray

7.50

5.50

3.20

50

14

30

14

16

16

-

20

-

40

Zambezi

10.50

7.00

3.20

90

26

60

28

40

30

-

60

70

75

Orinoco

11.00

8.50

3.00

90

28

60

32

40

30

-

60

70

75

Amazone

20.00

10.00

3.00

215

44

162

66

92

56

-

140

150

175

Rio Grande

18.00

18.00

3.20

320

40

300

106

134

48

-

200

250

300

Victoria Lounge

14.00

8.50

4.20

150

-

-

-

-

-

-

-

50

50

Maas

7.50

7.00

4.20

60

-

-

-

-

-

-

40

-

-

Live Cooking
Restaurant

18.00

18.00

4.20

320

-

-

-

-

-

-

200

-

-

Lunch, brunch, Afternoon Tea, menu’s en buffetten
Van der Valk Hotel Ridderkerk is de perfecte locatie voor het organiseren van uw lunch, brunch of
diner. Natuurlijk kunt u gebruik maken van ons à la carte restaurant of van ons gezellig Live Cooking
buffet. Voor grotere gezelschappen is het ook mogelijk om uw bijeenkomst te organiseren in de sfeer
en privacy van uw eigen zaal. Alle zalen zijn hedendaags, warm en sfeervol ingericht. Voor wat betreft
de invulling van uw lunch, brunch, Afternoon Tea, menu of buffet kunt u een keuze maken uit tal van
mogelijkheden. Vanzelfsprekend houden wij rekening met speciale diëten en specifieke wensen.
Uiteraard is het in overleg mogelijk om uw evenement geheel naar uw eigen wens in te vullen. Graag
nemen wij de tijd voor een gesprek om uw wensen zorgvuldig te inventariseren. Daarbij geven wij u
met plezier een rondleiding langs onze zalen, zodat u een beeld krijgt van de talloze mogelijkheden.

Lunch
Vanaf 25 personen
Tot 17:00 uur
Wij bieden u diverse mogelijkheden voor de invulling van uw lunch. Van een gezellige à la
carte lunch in onze brasserie tot een luxe sandwichlunch in een besloten ruimte. Van
maandag tot en met vrijdag bestaat tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van ons
Live Cooking lunchbuffet.
Brunch
Vanaf 25 personen
Om 12:30 uur
Ontbijt te vroeg en lunch te laat? Van der Valk Hotel Ridderkerk verzorgt een zeer complete
brunch met tal van smakelijk warme en koude gerechten. De brunch is een ideale
gelegenheid om iets bijzonders te vieren met uw familie en vrienden.
Afternoon Tea
Vanaf 25 personen
14:00- 15:00 uur
Een bijzonder gezellige invulling van de middag is de Afternoon Tea. Van der Valk Hotel
Ridderkerk verzorgt de uitgebreide Afternoon Tea, geserveerd op diverse presenteerschalen
en etagères.
Menu
Vanaf 25 personen
Een uitgeserveerd menu is een goede manier om uw gasten te verwennen. U kunt kiezen uit
een drie- tot zesgangen diner. Een drank- of wijnarrangement ter aanvulling van het diner
maakt uw avond compleet.
Buffet
Vanaf 25 personen
De ongedwongen sfeer en de grote diversiteit aan keuzes op het buffet spreken veel mensen
aan. Onze witte brigade verzorgt sierlijk opgemaakte schalen en heerlijke warme gerechten.
Onze buffetten vormen een rijk en feestelijk geheel.
Walking diner
Vanaf 40 personen
Wilt u uw gasten verrassen met een bijzonder diner? Dan kunnen wij een Walking diner van
harte aanbevelen Een Walking diner bestaat uit kleine gerechten die zowel zittend als staand
gegeten kunnen worden. Een perfecte manier om te genieten van een niet alledaags diner.
Wij maken graag een voorstel op maat voor uw Walking diner.

Lunch en brunch
Voor de invulling van uw middagmaaltijd bieden wij verschillende mogelijkheden. Zo kunt u uiteraard
gebruik maken van een gezellige à la carte lunch in onze brasserie, maar kunnen wij ook een
sandwichlunch of een uitgebreide brunch serveren in een aparte zaal.
Sandwichlunch in uw zaal
Verras uw gasten met een sandwichlunch. Wij serveren deze uitgebreide lunch in uw zaal op luxe
etagères en presenteerschalen. De sandwichlunch is inclusief:
- Drie belegde sandwiches per persoon met gerookte zalm, Old Amsterdam en kalkoenfilet
- Wraps met gerookte zalm & kruidenkaas, kipsalade en gegrilde groenten
- Hartige quiche
- Vers fruit salade
- Melk en jus d’orange
Broodjeslunch in uw zaal
Verras uw gasten met een broodjeslunch. Wij serveren deze uitgebreide lunch in uw zaal op luxe
etagères. De broodjeslunch is inclusief:
- Luxe belegde broodjes met diverse soorten beleg, zoals; rosbief, ham, kaas, gerookte zalm, brie
en paté
- Kop dagsoep

Brunchbuffet
Ontbijt te vroeg en lunch te laat? Het uitgebreide brunchbuffet van Van der Valk Hotel Ridderkerk is dé
oplossing. Het gevarieerde assortiment biedt voor ieder wat wils. Van der Valk Hotel Ridderkerk verzorgt een
zeer complete brunch met tal van smakelijke warme en koude gerechten. De brunch is een ideale gelegenheid
om iets bijzonders te vieren met uw familie en vrienden. Uw gasten zullen onder de indruk zijn van uw keuze
voor het brunchbuffet.
Ontvangst

Wij ontvangen u en uw gasten met een heerlijke welkomstcocktail, waarna wij u een
heerlijke bouillon serveren

Salade

Luxe vis hors d’oeuvre
Luxe vlees hors d’oeuvre
Pastasalade met Italiaanse zongedroogde tomaatjes
Gemengde groene salade met geitenkaas
Vers fruitsalade

Koude gerechten

Schotse gerookte zalm
Gerookte forel met kruidenkaas
Cherrytomaatjes en mozzarella
Italiaanse schotel van prosciutto, mortadella en spianata Romana
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, mosterddressing en rucola

Warme gerechten

Roergebakken ei & gekookte eieren
Rundvleeskroketten
Kipsaté met vegetarische nasi
Varkensfilet met roomsaus
Huisgemaakte kippasteitjes

Beleg

Rosbief
Ham
Jonge & oude kaas
Brie
Paté
Assortiment van zoetwaren

Broodsoorten

Wit en bruin brood
Diverse luxe harde broodjes
Croissants
Koffiebroodjes
Beschuit
Ontbijtkoek

Dessertbuffet

Diverse ijssoorten
Diverse soorten bavarois
Diverse zoete lekkernijen

Dranken

Onbeperkt koffie, thee, melk en verse jus d’orange

Het brunchbuffet is samengesteld op basis van een maximaal 2,5 uur durende brunch. De aanvangstijd van de
brunch is 12:30 uur. Dranken die geschonken worden, welke niet bij het brunchbuffet zijn inbegrepen zullen wij
op basis van nacalculatie aan u berekenen.

Afternoon Tea
In de middaguren kunt u bij Van der Valk Hotel Ridderkerk een gezellige Afternoon Tea organiseren.
Wij serveren de Afternoon Tea in onze brasserie. Vanaf 25 personen kunnen wij een nog
uitgebreidere Afternoon Tea voor u in een besloten ruimte reserveren. Wij serveren uw Afternoon
Tea op het buffet en aan tafel op diverse presenteerschalen en etagères.
Het uitgebreide Afternoon Tea assortiment is samengesteld uit de volgende items:
Ontvangst met een gezellige (alcoholvrije) welkomstcocktail
Glaasje met kersenyoghurt, crème fraîche, kruidkoek, koekkruim, framboos en mint
Mini quiches met groenten, brie en peer
Mini pasteitje met ragout van kip en sereh
Spiesje van courgette en zoete aardappel
Witbrood belegd met zalm, kruidenkaas en verse dille
Volkorenbrood belegd met oude kaas en piccalilly
Tomatenbrood met kipfilet en pesto van tomaat
Crouton met kruidenkaas, Pata Negra en Parmezaanse kaas
Spiesjes van mozzarella, gedroogde en verse tomaat
Cheesecake met frambozengelei en een pecannoot
Huisgemaakte ‘Whitie’ met witte choco crisp
Sneeuwbal
Scone met jam en crème fraîche
Cappuccino soesjes
Macarons
Vers fruitsalade
Bij de Afternoon Tea serveren wij onbeperkt diverse soorten thee. Voor de liefhebbers serveren wij
uiteraard ook koffie en mineraalwater. Dranken die geschonken worden en die niet bij de Afternoon
Tea zijn inbegrepen zullen wij op basis van nacalculatie aan u berekenen.
Het arrangement is samengesteld op basis van een 2 uur durende Afternoon Tea.
De aanvangstijd van de Afternoon Tea is tussen 14:00 en 15:00 uur.

Menu’s
Een uitgeserveerd menu is een goede manier om uw gasten te verwennen. U kunt kiezen uit een
drie- tot zesgangen menu. Een drank- of wijnarrangement ter aanvulling van het diner maakt uw
avond compleet. Wij hebben een aantal heerlijke menu’s voor u samengesteld. Graag vernemen wij
de menukeuze twee weken voorafgaand aan uw diner. Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
groente en aardappelgarnituur op het bord.
Menu A
Gerookte zalm met kappertjes, bieslook, ui en toast
***
Kabeljauw met zoete aardappelpuree, trostomaatjes en een saus van garnalen
***
Crème Brulée met sorbetijs
Menu B
Rundercarpaccio met mosterddressing, kappertjes, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola
***
Varkenshaas met aardappelpuree en champignonroomsaus
***
Chocolademousse met sinaasappelsorbetijs
Menu C
Vitello tonnato
***
Duo van biefstuk & zalm op een bedje van aardappelpuree en broccoli met rode wijn saus
***
Grand dessert
Menu D
Tartaar van tonijn
***
Kreeftenbouillon met tuinkruiden
***
Zeebaars met tomatenrisotto, peultjes en saffraansaus
***
Appelsorbet met appelchips & crème Suisse
Menu E
Gemengde groene salade met rosbief en gemarineerde groenten
***
Gevogeltebouillon met kerrieroom
***
Spoom
***
Tournedos met een duxelles van paddenstoelen, op een bedje van geroosterde roseval aardappeltjes
& groene groenten met rode wijnsaus
***
Dame Blanche 2.0

Menu F
Salade van gamba, avocado & truffel met een dressing van gepofte knoflook
***
Heldere ossenstaartsoep met shii-take
***
Spoom
***
Stoofpotje van langoustines, schaal- en schelpdieren met saffraan
***
Surf & turf van kreeft & ossenhaas met aardappelstro, knoflookmayonaise & groentesalade
***
Lemoncurd taartje met meringue
Vegetarisch menu
Tarte tatin van tomaat en mozzarella
***
Paddestoelenbouillon
***
Spoom
***
Ravioli gevuld met ricotta, met een relish van tomaat, olijven en kappertjes
***
Limoenrisotto met gepofte mini-groenten en pappadum
***
Lemoncurd taartje met meringue

In overleg kunnen we voor u uiteraard ook een menu op maat samen stellen. Onze medewerkers van
de afdeling Sales informeren u graag naar de mogelijkheden.

Buffetten
Wilt u vooraf geen menukeuze maken voor uw gasten, denk dan eens aan één van onze
buffetsuggesties. Het uitgebreide assortiment zorgt ervoor dat er voor iedere smaak iets te vinden is.
Met onze buffetten zit u dan ook altijd goed voor het gehele gezelschap. Buffet Rotterdam serveren
wij volledig in buffetvorm, bij de overige buffetten worden ook diverse gangen uitgeserveerd.
Daarmee heeft u het beste van twee werelden. De uitstraling van een uitgeserveerd menu en de
keuzemogelijkheden van een uitgebreid buffet. Op tafel serveren wij bij alle buffetten broodjes met
boter en kruidenboter.

Buffet Rotterdam
Soep

Heldere groentebouillon (uitgeserveerd)

Salade

Vissalade gegarneerd met Noorse garnalen
Vleessalade gegarneerd met Hollandse hamreepjes
Aardappelsalade gegarneerd met ratatouille
Pastasalade met Italiaanse zongedroogde tomaatjes
Gemengde groene salade

Koude gerechten

Schotse gerookte zalm
Gerookte forel met kruidenkaas
Italiaanse combinatie van prosciutto, mortadella en spianata Romana
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, mosterddressing en rucola
Cocktailsaus, kruidenboter en remouladesaus

Warme gerechten

Kipsaté in pindasaus met nasi
Varkenshaasmedaillons in roomsaus met aardappelgratin
Biefstukreepjes in pepersaus met gebakken groente
Gebakken zalm in Hollandaisesaus met krielaardappeltjes
Op tafel verzorgen wij friet

Dessertbuffet

Diverse ijssoorten
Diverse soorten bavarois
Diverse zoete lekkernijen

Buffet London

Luxe verrassingsamuse

***

Bospaddestoelensoep
***

Uitgebreid koud- en warmbuffet bestaande uit:
Salade

Vissalade gegarneerd met tonijn
Vleessalade gegarneerd met Hollandse hamreepjes
Aardappelsalade gegarneerd met ratatouille
Pastasalade met Italiaanse zongedroogde tomaatjes
Koude noodlesalade met geroosterde groenten
Gemengde groene salade

Koude gerechten

Schotse gerookte zalm
Gerookte forel met kruidenkaas
Noorse garnalen met een romige cocktailsaus
Cherrytomaatjes en mozzarella
Gebraden kippenborst met cashewnoten en balsamicodressing
Italiaanse schotel van prosciutto, mortadella en spianata Romana
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, mosterddressing en rucola
Cocktailsaus, kruidenboter en remouladesaus

Warme gerechten

Kipstukjes in sesamsaus met witte rijst
Varkenshaasmedaillons in roomsaus met aardappelgratin
Ossenhaaspuntjes in Teriyakisaus met cashewnoten en gebakken groenten
Gebakken zalm in Hollandaisesaus met krielaardappeltjes
Gepelde grote garnalen in zoetzure saus met mihoen

***

Grand dessert
Combinatie van patisserie
en ijs, per persoon aan tafel geserveerd

Buffet New York
Luxe verrassingsamuse
***
Kreeftenbisque
***
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, mosterddressing en rucola
***
Uitgebreid koud- en warmbuffet bestaande uit:
Salade

Vissalade gegarneerd met tonijn
Vleessalade gegarneerd met Hollandse hamreepjes
Aardappelsalade gegarneerd met ratatouille
Pastasalade met Italiaanse zongedroogde tomaatjes
Komkommersalade met dilledressing
Griekse salade met feta en olijven
Gemengde groene salade

Koude gerechten

Schotse gerookte zalm
Gerookte forel met kruidenkaas
Glaasjes met Noorse garnalen en romige cocktailsaus
Glaasjes met cherrytomaatjes en buffelmozzarella
Gebraden kippenborst met cashewnoten en balsamicodressing
Italiaanse schotel van prosciutto, mortadella en spianata Romana
Cocktailsaus, kruidenboter en remouladesaus

Warme gerechten

Stukjes kip in zoetzuresaus met vers gesneden ananas en witte wilde rijst
Lamskoteletjes in een geurige knoflook-tijmsaus met aardappelgratin
Ossenhaaspuntjes in Teriyakisaus met cashewnoten en mihoen
Gebakken kabeljauw met tomatensaus, gegratineerd met kaas en daarbij
gebakken groenten
Gebakken zalm in Hollandaisesaus met krielaardappeltjes
Gepelde grote garnalen in zoetzure saus met mihoen

***
Grand dessert
Combinatie van patisserie en ijs, per persoon aan tafel geserveerd

Drankarrangement
Bij alle menu’s en buffetten kunt u kiezen uit één van onze drankarrangementen. De prijs van het
arrangement is afhankelijk van de tijdsduur. Het onbeperkte drankarrangement bestaat uit: huiswijn
(wit, rood en rosé), Bavaria tapbier, alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap, port, sherry, vermouth,
jenever en vieux. Een afsluitend kopje koffie of thee is tevens inbegrepen bij het drankarrangement.
Wijnarrangement
Voor de wijnliefhebbers kunt u ter uitbreiding van uw diner gebruik maken van een wijnarrangement.
Dit onbeperkte wijnarrangement zal door onze wijndeskundigen aan de hand van uw dinerkeuze
samengesteld worden.
Borrelarrangement
U kunt uw bijeenkomst in ontspannen sfeer aanvangen met een borrelarrangement in uw zaal.
Het borrelarrangement is op basis van een één uur durende borrel en inclusief:
- Onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken, bestaande uit huiswijn, Bavaria tapbier,
alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap, port, sherry, vermouth, jenever en vieux
- Twee luxe warme en een luxe koud hapje
- Kaas en worst
- Melange van luxe nootjes
Receptie arrangement
De zalenaccommodatie van Van der Valk Hotel Ridderkerk biedt u talrijke mogelijkheden voor het
organiseren van een bruisende receptie. Voor de invulling van uw receptie kunt u gebruik maken van
de onderstaande arrangementen. Uiteraard kunnen we voor u ook een receptie arrangement op
maat samenstellen.
Het receptie arrangement is beschikbaar vanaf 30 personen, op basis van een 2 uur durende receptie
en inclusief:
- Ontvangst met een glas Prosecco
- Onbeperkt binnenlands gedistilleerde dranken, bestaande uit huiswijn, Bavaria tapbier,
alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap, port, sherry, vermouth, jenever en vieux
- Drie luxe warme en twee luxe koude hapjes
- Kaas en worst
- Melange van luxe nootjes
Champagne receptie arrangement
Om de luxe en het genieten nog meer te onderstrepen kiezen steeds meer bedrijven voor een
sprankelend Champagne receptie arrangement met heerlijke bubbels en diverse luxe hapjes. Het
Champagne receptie arrangement is beschikbaar vanaf 30 personen, op basis van een 2 uur durende
receptie en inclusief:
- Ontvangst met een glas Champagne en heerlijke oesters
- Gedurende uw receptie vullen wij uw glas Champagne onbeperkt bij
- Onbeperkt drankarrangement bestaande uit: huiswijn (wit, rood en rosé), Bavaria tapbier,
alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap, port, sherry, vermouth, jenever en vieux
- Hapjesbuffet met vier amuses per persoon, onder andere canapés met gerookte zalm, Old
Amsterdam en brie gepresenteerd in een amusetoren en een luxe bittergarnituur
Voor alle arrangementen geldt dat de dranken die niet bij het arrangement zijn inbegrepen op basis
van nacalculatie aan u worden berekend.

Prijsbijlage
Lunch en brunch
Sandwich lunch

€
€

19,50 Volwassenen
9,50 4-12 jaar

Broodjeslunch

€
€

17,50 Volwassenen
8,50 4-12 jaar

Brunchbuffet

€
€

29,50 Volwassenen
16,50 4-12 jaar

Afternoon Tea

€
€

22,50 Volwassenen
13,50 4-12 jaar

€
€
€
€
€
€

32,50
32,50
32,50
42,50
42,50
62,50

€
€

34,50 Volwassenen
19,50 4-12 jaar

Buffet London

€
€

42,50 Volwassenen
22,50 4-12 jaar

Buffet New York

€
€

52,50 Volwassenen
27,50 4-12 jaar

Dranken
Drankarrangementen
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur

€
€
€
€

14,50
17,50
19,50
21,50

Borrel- en receptiearrangementen
Borrelarrangement
Receptie arrangement
Champagne receptie arrangement

€
€
€

12,50 p.p.
24,50 p.p.
39,50 p.p.

Menu’s
Menu A
Menu B
Menu C
Menu D
Menu E
Menu F
Buffetten
Buffet Rotterdam

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Hotelaccommodatie
Van der Valk Hotel Ridderkerk beschikt over 140 ruime kamers inclusief 8 luxe suites.
De Atrium kamer is modern en sfeervol ingericht. De kamer is
voorzien van een bureau, internetaansluiting, televisie, koelkastje,
airconditioning, zitje, voldoende kastruimte, safe, telefoon en
föhn. De ruime badkamer is voorzien van een ligbad, aparte
douche en toilet.

De Executive kamer is luxe ingericht en is gelegen op de bovenste
verdieping. De kamer is voorzien van een bureau,
internetaansluiting, draadloos internet, flat-screen, minibar,
airconditioning, zitje, voldoende kastruimte, safe, telefoon,
strijkplank en strijkijzer, föhn en koffie- en theefaciliteiten. De
ruime badkamer is voorzien van een whirlpool, aparte douche en
toilet.

De Junior Suite is luxe en sfeervol ingericht. De kamer is voorzien
van een bureau, internetaansluiting, draadloos internet, flatscreen, minibar, airconditioning, zitje, voldoende kastruimte, safe,
telefoon, föhn en koffie- en theefaciliteiten. De badkamer is
voorzien van een 2-persoons whirlpool, flat-screen, aparte
regendouche en toilet.

De Executive Suite is een luxe suite voorzien van een apart
woongedeelte inclusief conferentietafel en tevens een apart
slaapgedeelte. De Executive Suite is voorzien van een bureau,
internetaansluiting, draadloos internet, flat-screen, minibar,
airconditioning, zitje, safe, voldoende kastruimte, telefoon, föhn
en koffie- en theefaciliteiten. De luxe badkamer is voorzien van
een 2-persoons whirlpool, flat-screen, stoomcabine en toilet.

De Superior Suite is een zeer luxe en ruime suite voorzien van een
apart woongedeelte inclusief conferentietafel en tevens een apart
slaapgedeelte. De Superior Suite is voorzien van een bureau,
internet-aansluiting, draadloos internet, flat-screen, minibar,
airconditioning, zitje, safe, voldoende kastruimte, telefoon, föhn
en koffie- en theefaciliteiten. De luxe badkamer is voorzien van
een 2-persoons whirlpool, flat-screen, dubbele regendouche en
toilet.

Aanvullende informatie
Aanbetaling
Tenzij anders overeengekomen vragen wij voor bijeenkomsten met een totale reserveringswaarde van € 1000,- of meer, ter
bevestiging, een aanbetaling van minimaal 75% van de totale reserveringswaarde, 14 dagen voor aanvang van de
bijeenkomst te voldoen.
Aansprakelijkheid
Van der Valk Hotel Ridderkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of beschadiging aan materiaal,
apparatuur en andere eigendommen die u in onze accommodatie heeft geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.
Aantallen
Wijzigingen in aantallen van meer dan 5% van het in de programmabevestiging vermelde aantal personen worden tot 2
weken voor de bijeenkomst geaccepteerd. Tot twee werkdagen voorafgaand aan uw evenement kunt u het definitieve
aantal personen, met een maximum afwijking van 5% van het bevestigde aantal, kenbaar maken. Wanneer deze aantallen
niet of niet tijdig doorgegeven worden, hanteert Van der Valk Hotel Ridderkerk minimaal het laatst opgegeven aantal
personen. Wijzigingen en annuleringen ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail van u.
Algemene Voorwaarden
Alle reserveringen worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Uniforme Voorwaarden Horeca, welke wij u graag op
aanvraag doen toekomen
Annuleringsvoorwaarden
•
Annulering van hotelaccommodatie/logies (groepen)
Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een
groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
o Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de
eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: "de ingangsdatum", is de klant niet
gehouden enige vergoeding aan het hotelbedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
o Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
•

Annulering groepen
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
o Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige
vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
o Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
o Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

Audiovisueel
Van der Valk Hotel Ridderkerk beschikt over diverse moderne audiovisuele middelen die uw bijeenkomst kunnen
veraangenamen. Wij reserveren deze audiovisuele middelen graag voor u. Ook kunnen wij u, tijdens uw bijeenkomst, met
technische ondersteuning van dienst zijn.
Bank, BTW, IBAN code en KvK nummer
BTWnummer
: NL.8171.27.331.B01
IBANcode
: NL91 ABNA 054 28 06 363
KvKnummer
: 24.40.36.06 te Rotterdam
Bloemdecoratie
Wij kunnen de zaal voor u, in overleg met onze huisbloemist, in de door u gewenste sfeer laten decoreren.
Catering
Het is bij Van der Valk Hotel Ridderkerk niet toegestaan om uw eigen catering te verzorgen.
Factuur
Het is mogelijk om na afloop van uw bijeenkomst een factuur te ontvangen. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
Informatiebord
Op de begane grond bij de entree, op de 1e verdieping bij de Salesreceptie en tevens bij iedere zaal kunnen wij op het
digitale informatiebord de door u gewenste tekst vermelden.
Internet
Van der Valk Hotel Ridderkerk beschikt over draadloos internet in het gehele hotel.
Muziek
Tijdens uw diner, receptie en/of feestavond verzorgen wij achtergrond muziek in uw zaal. Dit betreft een eigentijdse
muziekstijl, welke zacht hoorbaar is in de zaal. Wanneer u andere muziek wenst en/of een DJ of band tijdens uw
bijeenkomst zou willen organiseren dient u dit vooraf te overleggen met de afdeling Sales. Het is niet in iedere ruimte
mogelijk om live (versterkte) muziek te spelen. Tevens is het mogelijk om een vleugel te huren. Wij informeren u graag naar
de diverse mogelijkheden.
Namenlijst
Indien er gasten overnachten, ontvangen wij graag uiterlijk één week voor aankomstdatum een namenlijst. Wij zullen uw
gasten vragen zich te legitimeren bij check-in.
Opbouw
Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen met onze medewerkers van de afdeling Sales wanneer u extra tijd
nodig heeft om uw bijeenkomst voor te bereiden of om te versieren in de zaal.
Ondersteunende diensten
Wij kunnen u extra ondersteunende diensten bieden, zoals het bestellen van bossen bloemen, maken van een cadeautasje
of het organiseren van vervoer. Neemt u hiervoor contact op met de medewerkers van de afdeling Sales.
Openbaar vervoer
Dichtstbijzijnde bushalte:
- Melkhuisje - Ridderkerk (bus 92, circa 5 minuten lopen)
- Van der Valk Hotel Ridderkerk (bus 146, circa 1 minuut lopen)
Dichtstbijzijnde NS station:
- NS Station Barendrecht (circa 30 minuten lopen)
- NS Station Rotterdam Lombardijen (circa 45 minuten lopen)
Parkeren
Van der Valk Hotel Ridderkerk beschikt over voldoende parkeergelegenheid waar u, ten behoeve van uw evenement, gratis
gebruik van kunt maken.
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Routebeschrijving

Vanuit Zierikzee:
A29 richting Rotterdam
A15 richting Rotterdam Oost/Utrecht
Afslag Ridderkerk-Rijsoord (afslag 20)
Vanuit Gorinchem:
A15 richting Rotterdam
Richting Europoort en vervolgens richting
Barendrecht aanhouden
Afslag Ridderkerk-Rijsoord (afslag 20)

U vindt Van der Valk Hotel Ridderkerk
aan de snelweg A15, afslag 20
Ridderkerk-Rijsoord.
Vervolgens volgt u de borden
Ridderkerk-Rijsoord en neemt u
op de Verbindingsweg de 1e afslag links
naar ons gratis parkeerterrein.

Vanuit Europoort:
A15 richting Utrecht
Afslag Ridderkerk-Rijsoord (afslag 20)
Vanuit Utrecht/Gouda/Delft:
A20 richting Dordrecht
A16 richting Dordrecht
A15 Richting Europoort en vervolgens
richting Barendrecht aanhouden
Afslag Ridderkerk-Rijsoord (afslag 20)
Vanuit Breda/Dordrecht:
A16 richting Rotterdam
Vervolgens A15 Richting Europoort en
vervolgens richting Barendrecht
aanhouden
Vervolgens afslag Ridderkerk-Rijsoord
(afslag 20)

Afstanden
Ahoy
10 km
Rotterdam Centrum
10 km
Dordrecht
15 km
Kinderdijk
20 km
Rotterdam Airport
20 km
Strand (Hoek van Holland)
40 km
Stadion De Kuip (Feyenoord) 7,5 km
Schiphol Airport
75 km
Topsport Centrum
7,5 km

