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Vergaderen op een unieke plek in de Zaanstreek - 4 uurs
vergaderarrangement in Noord Holland

Vergaderen in een Uniek hotel in Zaandam
Een bijeenkomst een grote of een kleine groep op een prachtige locatie in Zaandam, gelegen naast het NS station op slechts 15 minuten van
Amsterdam en 25 minuten van Schiphol?
Hiervoor bent u aan het juiste adres bij ons! Ook is het hotel snel bereikbaar vanaf de snelweg A7 en A8. Vanaf Amsterdam Centraal Station
rijdt er elke 10 minuten een trein richting Zaandam, de treinreis duurt slechts 12 minuten. U stapt uit bij station Zaandam en volgt dan de
borden naar ons hotel. In 3 minuten staat u voor het hotel.
Parkeren kunt u in de nabijgelegen parkeergarage Q-Park De Hermitage. De Zaanstreek is een boeiend en bruisend deel van Noord-Holland
waarin het waterrijke landschap en het industriële erfgoed centraal staan. Of uw voorkeur nou uitgaat naar een museum, een buitenactiviteit of
een gezellig avondje uit, de Zaanstreek biedt het u allemaal.

Sfeervol vergaderen
Vergaderen met 15 personen of een congres voor 250 personen? Alles is mogelijk in onze strakke en industrieel ingerichte vergaderzalen
waarin u de historie van het Zaans industrieel erfgoed terugvindt. De historie van het Zaans industrieel erfgoed.
Onze kenmerken: Alle zalen zijn voorzien van daglicht, rustig gelegen, goede akoestiek en hoge plafonds; De zalen zijn volledig airconditioned
en hebben dubbele beglazing; Tevens voorzien van geluidsisolerende flexibele wanden zodat wij de gewenste grootte voor u kunnen creëren;
De zalen zijn voorzien van gratis draadloos internet, zoals in het gehele hotel; Tijdens uw bijeenkomst zal u begeleid worden door de
persoonlijke en professionele service van één vast contactpersoon; Tevens is er een receptie- en registratiecounter aanwezig; Uitstekende
ligging met openbaar vervoer en auto.

Overnachten in Zaandam
Het hotel beschikt over 160 moderne, airconditioned en rookvrije kamers, onderverdeeld in 6 typen:
Smaak Deluxe Kamer,
Ambacht Deluxe Kamer,
Fabriek Design Kamer,
Tsaar Peter Suite,
Grondleggers Junior Suite,
Grondleggers Suite,

De Wellness Club staat garant voor totale ontspanning in een historische setting. Als hotelgast maakt u gratis gebruik van het zwembad, de
Finse sauna, het Turks stoombad en de tropische regendouche.

Eten & Drinken
Geniet in een moderne setting van heerlijke gerechten met pure Zaanse ingrediënten. Bar & Restaurant Puur Saen is informeel, bruisend en
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staat voor genieten op alle tijden van de dag. Voor uw bijeenkomst kunnen wij, in overleg, veel regelen. Voor de lunch kunt u kiezen uit een
heerlijke broodjeslunch of een uitgebreid Hollands buffet.

Zalen
Wij beschikken over in totaal 7 zalen. Door middel van flexibele wanden is het mogelijk om zalen met elkaar te combineren zodat er grotere
ruimtes ontstaan voor meer gasten. Naast de vergaderruimtes beschikt het hotel ook over twee conferentiekamers voor groepen tot 6
personen.

Bij dit 4 uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
Onbeperkt koffie en thee
IJswater en pepermunt
Verkade koekjes
Beamer, scherm en flip-over met stiften
Pennen en blocnotes
Zaalhuur van 08:30 – 12:30 uur of van 13:00 – 17:00 uur.
Draadloos internet

Prijs:
€ 42,50 per persoon exclusief lunch
€ 52,50 per persoon inclusief Saense broodjeslunch

Voorwaarden:
Het is niet mogelijk om bepaalde onderdelen uit het arrangement te laten vervallen.
Op alle diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Op verzoek worden deze naar u toegestuurd.
Hotelovernachtingen kunnen op aanvraag en basis van beschikbaarheid geboekt worden.
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW en beschikbaar vanaf 10 personen.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 op basis van beschikbaarheid.
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