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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

16

30

16

22

20

12

30

-

40

Mississippi

6.50

7.00

3.20

52

14

30

14

22

18

12

30

-

40

Hudson

7.50

7.00

3.20

60

18

40

16

22

22

14

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

12

-

-

-

16

14

-

-

-

Murray

7.50

5.50

3.20

50

12

-

-

-

16

14

-

-

-

Zambezi

10.50

7.00

3.20

90

24

60

26

38

28

-

60

70

75

Orinoco

11.00

8.50

3.00

90

26

60

30

38

28

-

60

70

75

Amazone

20.00

10.00

3.00

215

40

162

62

88

52

-

140

150

175

Rio Grande

18.00

18.00

3.20

320

36

300

102

130

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

-

-

Vergaderarrangementen
Van der Valk Hotel Ridderkerk is dé locatie bij uitstek voor onder andere uw vergadering, training,
seminar, cursus of bedrijfspresentatie. Alle vergaderzalen zijn uitgerust met zeer moderne
audiovisuele middelen, een minibar, bedraad en gratis draadloos internet en airconditioning. Tevens
zijn alle zalen voorzien van hoogwaardige verlichting, die geheel naar eigen wens in te stellen is. Van
der Valk Hotel Ridderkerk beschikt naast diverse multifunctionele zalen ook over 4 luxe boardrooms
voor kleine gezelschappen tot 12 personen.
Alle zalen worden aangeboden in combinatie met diverse arrangementen welke hieronder zijn
weergegeven.

Ontbijtarrangement 4 uur
Van 07.00u tot maximaal 11.00u
Inclusief:
Ontbijt geserveerd in de zaal, bestaande uit;
- Onbeperkt koffie & thee, melk en jus d'orange
- Diverse luxe belegde broodjes
- Croissantjes met boter en jam
- Diverse zoete lekkernijen
- Yoghurt met fruitsalade
Vergaderarrangement I
1/3 dagarrangement
Inclusief:
- Onbeperkt verse koffie en thee in de foyer
- Onbeperkt frisdranken in de foyer
- Diverse hapjes gepresenteerd in de foyer
- Mineraalwater in uw zaal
- Meeting mints in uw zaal
- Pen en blocnote
- Gebruik van één flipover met stiften
- Gebruik van beamer en scherm
- Gratis parkeren
- Gratis Wifi

Vergaderarrangement II - Lunch
2/3 dagarrangement
Inclusief:
- Onbeperkt verse koffie en thee in de foyer
- Onbeperkt frisdranken in de foyer
- Diverse hapjes gepresenteerd in de foyer
- Mineraalwater in uw zaal
- Meeting Mints in uw zaal
- Pen en blocnote
- Gebruik van één flipover met stiften
- Gebruik van beamer en scherm
- Gratis parkeren
- Gratis Wifi
- Uitgebreid lunchbuffet in ons Live Cooking restaurant
Vergaderarrangement II - Diner
2/3 dagarrangement
Inclusief:
- Onbeperkt verse koffie en thee in de foyer
- Onbeperkt frisdranken in de foyer
- Diverse hapjes gepresenteerd in de foyer
- Mineraalwater in uw zaal
- Meeting Mints in uw zaal
- Pen en blocnote
- Gebruik van één flipover met stiften
- Gebruik van beamer en scherm
- Gratis parkeren
- Gratis Wifi
- 3-gangen vergadermenu exclusief consumpties, geserveerd in ons restaurant
Vergaderarrangement III
3/3 dagarrangement
Inclusief:
- Onbeperkt verse koffie en thee in de foyer
- Onbeperkt frisdranken in de foyer
- Diverse hapjes gepresenteerd in de foyer
- Mineraalwater in uw zaal
- Meeting Mints in uw zaal
- Pen en blocnote
- Gebruik van één flipover met stiften
- Gebruik van beamer en scherm
- Gratis parkeren
- Gratis Wifi
- Uitgebreid lunchbuffet in ons Live Cooking restaurant
- 3-gangen vergadermenu exclusief consumpties, geserveerd in ons restaurant

Meerdaagse arrangementen
Uiteraard is het mogelijk om bovengenoemde vergaderarrangementen te combineren met één of
meerdere overnachtingen. Onze hotelaccommodatie bestaat uit 140 kamers, waaronder 8 suites en
28 Executive kamers. Alle kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van diverse faciliteiten,
waaronder airconditioning, internetaansluiting en flatscreen. De badkamers zijn sfeervol ingericht en
voorzien van een ligbad en aparte douche. Graag maken wij voor u een offerte op maat, geheel
aangepast aan uw wensen en ideeën.

Overige faciliteiten & diensten van Van der Valk Hotel Ridderkerk
· Gastheer/-vrouw bij de Salesreceptie voor uw vragen en verzoeken
· Gratis ruime parkeergelegenheid
· Vergaderzalen voorzien van airconditioning
· Ruime break-out ruimte met koffiecorner
· Print- en kopieermogelijkheden
· Uitgebreide vergaderset met een ruim assortiment kantoorartikelen
· Dagelijkse ochtendkranten

Vergaderbreaks
Om ook de pauzemomenten van uw bijeenkomst optimaal te benutten kunt u er voor kiezen om uw
vergaderarrangement uit te breiden met één of meerdere van onze vergaderbreaks. U heeft de keuze
uit diverse gezonde, zoete en hartige varianten, zodat het u en uw gasten tijdens de bijeenkomst aan
niets zal ontbreken.

Good morning break
- Heerlijke yoghurt met vers fruit en cruesli
Sweet break
- Assortiment van brownies en chocolate chip cookies met een milkshake
Healthy break
- Bosbessmoothie met fruitspies en een heerlijke noten-mueslireep
Energy break
- Flesje Red Bull en Pringle chips
Hot break
- Warme snack (kaas-, kipgroenten-, mexicaans- of saucijzenbroodje)

Aanvulling
Ook aan een filepakket voor onderweg naar huis hebben wij gedacht. In het filepakket zit onder
andere een smoothie, energy bar, een hartige snack en een cheese stick. Uiteraard is het mogelijk om
samen met u een arrangement samen te stellen dat optimaal aansluit op uw bijeenkomst.

Aftermeetingdrink
Sluit uw bijeenkomst op gepaste wijze af met onze Aftermeetingdrink. Na een dag vol informatie
uitwisselingen zullen uw gasten dit moment van ontspanning zeker waarderen. In onze gezellige
hotelbar of Victoria Lounge kunt u met uw gasten in een aangename sfeer napraten en tot rust
komen. Tijdens de borrel serveren wij aan de bar onbeperkt dranken uit het binnenlands
gedistilleerde assortiment bestaande uit huiswijn, Bavaria tapbier, alcoholvrij bier, frisdrank,
vruchtensap, port, sherry, vermouth, jenever en vieux. Daarnaast serveren wij gerookte amandelen,
zoutjes en groentechips. Het arrangement is op basis van beschikbaarheid en voor een één uur
durende borrel.
Borrelarrangement
Als aanvulling op één van onze vergaderarrangementen kunt u er voor kiezen om uw bijeenkomst
ontspannen af te sluiten met een informele borrel 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. Wilt u uw medewerkers in het zonnetje zetten? Of uw
relaties op een verrassende manier ontvangen? Een receptie is dé manier om met uw gasten te
netwerken. 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
- Kaas en worst
- Drie luxe warme en twee luxe koude hapjes
- 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, 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, brie gepresenteerd in een amusetoren
- Luxe bittergarnituur
Voor alle arrangementen geldt dat de dranken die niet bij het arrangement zijn inbegrepen op basis
van nacalculatie worden berekend.

Lunch
Broodjesbuffet in uw zaal
Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw vergadering te starten of af te sluiten met een
broodjesbuffet in uw zaal. Ook als u tijdens de lunch gebruik wilt maken van de privacy van uw zaal
kunt u uw vergaderarrangement aanvullen met een broodjesbuffet in uw zaal. Het broodjesbuffet
bestaat uit de volgende items:
- Kopje dagsoep
- Drie luxe belegde broodjes per persoon belegd met onder andere gerookte zalm, brie, paté, ham
& kaas
- Melk en jus d’orange
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
Live Cooking lunchbuffet
Indien u gebruik maakt van ons vergaderarrangement inclusief lunch, dan kunt u gebruik maken van
het lunchbuffet in het Live Cooking restaurant op de begane grond. Wij serveren het lunchbuffet
tussen 12:00 en 14:00 uur.
Het uitgebreide lunchbuffet bestaat uit een assortiment van diverse warme en koude gerechten.
Koffie, thee, melk en verse jus d’orange zijn bij het lunchbuffet inbegrepen.

Diner
Wij bieden u uiteenlopende mogelijkheden om invulling te geven aan uw diner. U kunt onder andere
een keuze maken uit diverse uitgebreide buffetten, een 3-gangen vergadermenu of een bijzonder
walking diner. Hieronder treft u een aantal suggesties voor het diner aan.
Vergadermenu
Indien u gebruik maakt van ons vergaderarrangement inclusief diner, dan serveren wij een 3-gangen
vergadermenu in ons restaurant. Op de dag van uw bijeenkomst kunnen uw gasten een keuze maken
uit diverse voor-, hoofd-, en nagerechten. De gerechten van het vergadermenu wisselen regelmatig.
Onze medewerkers van de afdeling Sales informeren u graag over het actuele vergadermenu. Het
vergadermenu wordt exclusief consumpties gereserveerd. Indien u in verband met speciale diëten
specifieke wensen heeft, dan houden wij daar uiteraard rekening mee.
Live Cooking Buffet
Voor gezelschappen is het mogelijk om een Live Cooking Buffet voor u te verzorgen in ons Live
Cooking restaurant op de begane grond. Naast de uitgebreide gerechten op het buffet, worden
diverse vlees- en vissoorten à la minute door ons keukenteam voor u bereid. Het Live Cooking Buffet
wordt afgesloten met een uitgebreid dessertbuffet met diverse zoete lekkernijen.
Buffet
Wij serveren diverse buffetten in onze zalen. U kunt hierbij onder andere denken aan een
seizoensbuffet of een buffet geïnspireerd door een land of cultuur. Onze medewerkers kunnen u
deze informatie op aanvraag doen toekomen en u hier meer uitleg over geven.
Walking diner
Wilt u uw gasten op een informele wijze verrassen met een bijzonder diner dan kunnen wij in uw zaal
een walking diner serveren. Een walking diner bestaat uit kleine gerechten die zowel zittend als
staand gegeten kunnen worden. Een perfecte manier om op informele wijze te genieten van een niet
alledaags diner en in contact te komen met uw gasten. Mocht u hiervoor suggesties willen
ontvangen, dan sturen wij u deze uiteraard graag toe. Het walking diner is beschikbaar vanaf een
gezelschap van 40 personen.
Drankarrangement
Bij alle diners en buffetten kunt u gebruik maken van een drankarrangement. Een drankarrangement
bestaat uit: huiswijn (wit, rood en rosé), Bavaria tapbier, alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap, port,
sherry, vermouth, jenever en vieux. De prijzen variëren naar aanleiding van de tijdsduur van uw
bijeenkomst. Een afsluitend kopje koffie of thee is tevens bij het arrangement inbegrepen.
Feesten & bijzondere evenementen
Van der Valk Hotel Ridderkerk biedt u tal van mogelijkheden voor een originele invulling van uw feest
of evenement. Persoonlijke aandacht, gastvrijheid, originaliteit en kwaliteit staan hierbij centraal.
Voor uw bedrijfsfeest of evenement maken wij graag een offerte op maat.

Zaaloppervlakte en zaalhuur
Zaal

m²

1

/3
Dagdeel

2

/3
Dagdeel

3

/3
Dagdeel

Colorado

55

€ 205,00

€ 285,00

€ 335,00

Mississippi

52

€ 205,00

€ 285,00

€ 335,00

Hudson

60

€ 205,00

€ 285,00

€ 335,00

Boardroom 1

30

€ 175,00

€ 255,00

€ 305,00

Boardroom 2

30

€ 175,00

€ 255,00

€ 305,00

Boardroom 3

30

€ 175,00

€ 255,00

€ 305,00

Boardroom 4

30

€ 175,00

€ 255,00

€ 305,00

Darling

50

€ 205,00

€ 285,00

€ 335,00

Murray

50

€ 205,00

€ 285,00

€ 335,00

Zambezi

90

€ 245,00

€ 315,00

€ 365,00

Orinoco

90

€ 245,00

€ 315,00

€ 365,00

Amazone

215

€ 345,00

€ 415,00

€ 465,00

Rio Grande

320

€ 445,00

€ 515,00

€ 565,00

Victoria Lounge

150

€ 275,00

€ 345,00

€ 395,00

Maas

60

€ 175,00

€ 255,00

€ 305,00

Live Cooking Restaurant

300

€ 395,00

€415,00

€465,00

Zaalhuurprijzen gelden uitsluitend in combinatie met een vergaderarrangement. Zaalhuurprijzen
voor exposities op aanvraag.

Prijsbijlage vergaderfaciliteiten
Arrangement
Ontbijtarrangement
Vergaderarrangement I
Vergaderarrangement II Lunch
Vergaderarrangement II Diner
Vergaderarrangement III
Subzaal arrangement

€
€
€
€
€
€

Ter aanvulling op uw arrangement
Goodmorning break
€
Sweet break
€
Healthy break
€
Energy break
€
Hot break
€
Veggie break
€
Assortiment van luxe koeken (gevulde koek,
chocolate chip cookie & blondie’s)
€
Gesorteerd gebak
€
Petit four
€
Logo op gebak
€
Assortiment cake
€
Assortiment muffins, brownies en donuts
€
Handfruit
€
Melk
€
Verse vruchtensappen
€
Lunchpakket
€
Filepakket
€

31,00
17,00
37,00
47,00
69,00
7,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p. per dagdeel

4,50
4,50
4,50
2,50
3,50
6,50

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

2,00
3,50
2,00
0,50
1,50
3,00
1,50
12,50
15,00
15,50
9,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p. kan
p. kan
p.p.
p.p.

Overig
Broodjesbuffet geserveerd in zaal
Toeslag broodjesbuffet geserveerd in zaal
Sandwich lunch geserveerd in zaal
Live Cooking Lunchbuffet
Vergadermenu
Live Cooking Buffet
Aftermeetingdrink
Borrelarrangement
Receptiearrangement
Champagne receptiearrangement

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,50
4,50
19,50
17,50
27,50
36,50
10,50
12,50
24,50
39,50

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

Drankarrangement, in combinatie met een diner of buffet
Drankarrangement 3 uur
€ 14,50
Drankarrangement 4 uur
€ 17,50
Drankarrangement 5 uur
€ 19,50
Drankarrangement 6 uur
€ 21,50

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

Icm Vergaderarrangement I
Icm Vergaderarrangement II/III

Exclusief consumpties
Exclusief consumpties
Op basis van 1 uur
Op basis van 1 uur
Op basis van 2 uur
Op basis van 2 uur

Wij bieden u de vergaderaccommodatie aan in combinatie met onze vergaderarrangementen,
waarmee wij de catering van uw bijeenkomst volledig zullen verzorgen. Voor de zaal berekenen wij
het geldende zaalhuurtarief.

Vergaderapparatuur
Alle zalen van Van der Valk Hotel Ridderkerk beschikken over een analoge telefoonlijn, internet,
gratis draadloos internet en een minibar. Daarnaast beschikken alle zalen over uitgebreide
ingebouwde audiovisuele faciliteiten.
Audiovisuele middelen
Katheder
Digitale katheder
Extra flip-over met papier en stiften
Projectiescherm
Extra whiteboard
CD-speler
DVD-speler
Laptop
Beamer
Beamertafel
Geluidsinstallatie A, draadloze microfoon
Geluidsinstallatie B, draadloze microfoon
Extra draadloze microfoon
Extra revers microfoon

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

kosteloos
75,00
19,50
kosteloos
17,50
35,00
35,00
100,00
kosteloos
kosteloos
75,00
175,00
25,00
35,00

Diversen
Krachtstroom
Videoconferencing
Technische support
Opname set
Naambadge
Naamkaartje

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
€
2,00 p.p.
€
1,25 p.p.

Podium
2 meter bij 2 meter, 30 cm hoog
3 meter bij 2 meter, 30 cm hoog
4 meter bij 3 meter, 30 cm hoog

€
€
€

100,00
150,00
300,00

De kosten voor een podium met andere afmetingen zijn op aanvraag.
Voor bovenstaande apparatuur en faciliteiten gelden de prijzen op basis van beschikbaarheid. Voor
specifieke wensen met betrekking tot de verzorging van de door u gewenste apparatuur, doen wij u
graag een offerte op maat toekomen.

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, föhn
en koffie- en theefaciliteiten. 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, gratis 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, gratis 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, gratis 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, gratis 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

