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Welkom

in Hotel Akersloot
N

a onze renovatie wilden wij u als gast graag laten zien
wat Van der Valk Hotel Akersloot allemaal te bieden heeft.
Het doel van dit magazine is dan ook om u een rondleiding
te geven in al deze uiteenlopende mogelijkheden. Van zakelijke
bijeenkomsten tot particuliere feesten en partijen.
Hotel Akersloot is onlangs compleet gerenoveerd om aan de wensen en
behoeften van u als gast te kunnen voldoen. U staat bij ons altijd centraal!
Met 210 kamers, waaronder diverse themasuites en 12 multifunctionele
zalen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Daarnaast beschikken wij over
diverse faciliteiten zoals een groot verwarmd binnenzwembad, een wellness
en fitnessruimte. Als gast van Hotel Akersloot maakt u gratis gebruik van de
parkeergelegenheid en wifi.
Ons zalencomplex is voorzien van de modernste technologieën, alle ruimtes
beschikken over daglicht en zijn flexibel in te delen. In combinatie met de
culinaire mogelijkheden bent u bij ons aan het juiste adres als het gaat
om efficiënt vergaderen, congressen, beurzen, meerdaagse evenementen of
feestelijke bijeenkomsten.
Persoonlijke service staat bij ons voorop! Met onze uitgebreide kennis en
jarenlange ervaring denken wij graag met u mee voor het organiseren van
een geslaagd evenement.
Met veel plezier staan wij samen met onze medewerkers dagelijks voor u
klaar om u te voorzien van een kopje koffie in onze hotelbar, een smaakvol
diner in onze lounge of bij een van onze brunch of live cooking buffetten.
Wij willen u graag namens de familie Van der Valk persoonlijk bedanken als
loyale gast en hopen u nog vele jaren te mogen ontvangen. Met trots presenteren wij u ons magazine en informeren wij u zo over de vele mogelijkheden
in Hotel Akersloot. Mocht u meer informatie wensen, dan nodigen wij u van
harte uit contact op te nemen met ons Sales & Banqueting team via
sales@akersloot.valk.nl of via 0251-361810.
Graag tot ziens in Hotel Akersloot!
Steve & Sanne van der Valk
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Het begin van Hotel Akersloot

En iedereen kende ineens
het dorpje Akersloot
E

en goed voorbeeld van een succesvolle vestiging die onder de vierde
generatie tot stand kwam is Akersloot. Het hotel werd gebouwd
in 1980 en ging open in 1982. Het lag midden in een groot, groen
weiland. Weliswaar in de buurt van Alkmaar, maar verder zonder
achterland aan de westkant. Eén stap verder en je stond in zee. Niet de
eerste plek waar je aan zou denken als bestemming voor een groot hotel.
Maar Gerrit en Arie dachten er anders over.
Ze konden het uitstekend vinden met de burge
meester van het Noord-Hollandse gehucht.
De deal was dat de bouwvergunning er kwam en
samen met het hotel ook een openbaar zwembad
zou worden gerealiseerd. Aldus geschiedde, en
zo verrees op een stukje landbouwgrond uiteindelijk een spectaculair groot hotel.
De bouw was een gezamenlijke onderneming
van Arie en Gerrit. Arie had een kozijnenfabriek
en leverde de bouwvakkers. Gerrit bracht het
beton en het ijzer in. De bouw verliep volledig
volgens de eigengereide normen van de
broers. Als Gerrit er niet uitkwam met de
grote betonleveranciers, kocht hij gewoon de
grondstoffen en ging zelf beton draaien.
Truus van der Valk, de vrouw van Arie deed het
interieur. Een ‘kapitein’ voor Akersloot was snel
gevonden. Ben van der Valk, derde kind van

Arie, werkte in Voorschoten en zijn vader en zijn
oom zagen er geen probleem in om hem de wei
in te sturen. Ben was pas 21, maar een echte
horecaman. Een pragmaticus die al jaren met
veel enthousiasme in verschillende vestigingen
in heel Nederland had gewerkt.
Toen restaurant Akersloot werd geopend, was
het gebouw amper klaar. De dakpannen lagen
er nét op. Volgens de Valkentraditie moesten de
deuren zo snel mogelijk open, want er moest
omzet worden gemaakt. Maar de straatstenen
voor het parkeerterrein waren nog niet eens
gebakken. Geregeld werden er die dagen dan
ook auto’s van gasten per kraanwagen uit de
modder gesleept, ook het hotel was nog niet
klaar. Er waren weliswaar vergunningen voor
verleend, maar uit voorzichtigheid was alleen
de fundering gestort. Mocht het restaurant niet
goed lopen, dan hoefde het hotel in ieder geval

niet gesloopt te worden. Ben weet het nog goed:
“Iedereen vond die locatie een enorme gok en
we verwachtten er eigenlijk niet zo veel van.
Maar ik geloofde er heilig in dat iedere plek zijn
eigen publiek kan creëren.”
Vanaf dag één liep het storm in Akersloot.
Gasten stroomden massaal toe, alsof het publiek
jarenlang op een Van der Valk in Akersloot had
gewacht. Soms was het in die eerste jaren
gewoonweg te druk. Ben: “Ik heb geen idee
waarom we zo populair waren. Natuurlijk
kenden de mensen ons en hebben we keihard
gewerkt om gasten te laten zien dat ze welkom
zijn, maar dat verklaart nog steeds niet helemaal dat gigantische succes.”
Feit is wel dat Akersloot vanaf het begin het best
lopende restaurant is binnen de gehele keten.
En iedereen kende ineens het dorpje Akersloot.
Een aantal keer werd het restaurant verder
uitgebreid om aan de grote vraag te kunnen
voldoen, steeds een stukje erbij. Ben: “Nu
denken we heel anders en doen we het in één
keer goed, maar dat ‘stukje-bij-beetje beleid’
had ik nog van mijn vader. We moesten áltijd
zuinig zijn, alleen bouwen als er genoeg geld
was. Hard werken werd altijd beloond. Je deed
het voor het bedrijf, maar binnen dat systeem
wilde je wel de beste zijn. Dat competitieve
tussen mijn familieleden heeft ons ver gebracht.”
Rechts: Foto’s ‘uit de oude doos’
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Zakelijk
C
8

entraal gelegen in het hart van Noord-Holland is Hotel Akersloot
dé perfecte uitvalsbasis voor het houden van een vergadering,
training, cursus, beurs of congres.

Met 12 multifunctionele zalen beschikt Hotel Akersloot
over een scala aan mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten
tot 450 personen. Grotere groepen zijn mogelijk op aanvraag.
Om het u gemakkelijk te maken hebben wij verschillende
vergaderarrangementen voor u samen
gesteld. Binnen deze
arrangementen is uw zakelijke bijeenkomst van begin tot eind
verzorgd en zal het u en uw gasten aan niets ontbreken.
Al onze zalen bieden daglicht en kunnen in iedere gewenste
opstelling ingericht worden. Daarnaast zijn alle zalen uitge-

rust met moderne audiovisuele apparatuur en klimaat
beheersing. Bij Van der Valk Hotel Akersloot is vergaderen
met meerwaarde vanzelfsprekend. Wij denken graag met u
mee over de voorbereiding, de invulling en de uitvoering van
uw aanvraag, zodat u zich kunt focussen op de inhoud van
uw bijeenkomst.
Voor vragen, reserveringen en rondleidingen kunt u contact
met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op 0251-361810 of
via sales@akersloot.valk.nl.
9

Zakelijke
arrangementen
W

ij bieden verschillende vergaderarrangementen,
maar denken graag met u mee over alternatieven
en een passende invulling van uw bijeenkomst.
Een overzicht van onze compleet verzorgde
arrangementen voor één, twee of drie dagdelen.
Deze arrangementen kunt u combineren met
diverse uitbreidingsmogelijkheden.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een working lunch
in de zaal, waarbij u kunt lunchen tijdens uw
vergadering. Of uw bijeenkomst afsluiten met
een business borrel in onze sfeervolle hotelbar?

4-uurs arrangement €19,50

8-uurs arrangement €41,50

12-uurs arrangement €72,50

	Onbeperkt koffie, thee, ijswater en
een minibar met frisdranken
	Meeting mints en zoetwaren
	Schijfwaar en pennen
	Flip-over met papier en stiften
	Beamer met projectiescherm
	Gratis onbeperkt High speed Wi-Fi
	Gratis parkeren
	Eventueel uit te breiden met een
lunchbuffet

	Onbeperkt koffie, thee, ijswater en
een minibar met frisdranken
	Meeting mints en zoetwaren
	Schrijfwaar en pennen
	Flip-over met papier en stiften
	Beamer met projectiescherm
	Gratis onbeperkt High speed Wi-Fi
	Gratis parkeren
	Uitgebreid lunchbuffet in het
restaurant tussen 12.00 en 14.00 uur

	Onbeperkt koffie, thee, ijswater en
een minibar met frisdranken
	Meeting mints en zoetwaren
	Schrijfwaar en pennen
	Flip-over met papier en stiften
	Beamer met projectiescherm
	Gratis High speed Wi-Fi
	Gratis parkeren
	Uitgebreid lunchbuffet in het
restaurant tussen 12.00 en 14.00 uur
	In de namiddag een warme snack
in de zaal
	Een tweegangendiner inclusief
1 consumptie in het restaurant

Onze arrangementen zijn exclusief zaalhuur. Alle vergaderarrangementen zijn inclusief de
vaste beamer en het projectiescherm geïntegreerd in de zaal. Voor een extra beamer of
projectiescherm zullen kosten in rekening worden gebracht. Onze arrangementen zijn op
basis van minimaal 5 personen, bij minder personen zullen er dus evengoed 5 in rekening
gebracht worden.
10
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Ontbijt vergaderarrangement
	Onbeperkt koffie, thee, ijswater en een minibar met
frisdranken
	Meeting mints en zoetwaren
	Schrijfwaar en pennen
	Flip-over met papier en stiften
	Beamer met projectiescherm
	Gratis High speed Wi-Fi
	Gratis parkeren
	Ontbijt geserveerd in de vergaderzaal, bestaande uit:
- Schaal belegde broodjes
- Schaal croissants, muffins, brownies en donuts
- Vers fruit en verse jus d’orange
Onze arrangementen zijn exclusief zaalhuur en op basis van
minimaal 5 personen, bij minder personen zullen er dus
evengoed 5 in rekening gebracht worden.

Uitbreidingsmogelijkheden:
Working lunch
Uw bijeenkomst voortzetten zonder onderbreking? Dat kan
met de working lunch in of nabij de zaal. Waarbij wij een
kopje soep, belegde broodjes, fruit, melk en jus d’orange
serveren.

Business borrel
Proosten op een geslaagde bijeenkomst? Dat kan in onze
sfeervolle hotelbar of in of nabij de zaal. Gedurende één
uur serveren wij onbeperkt drankjes uit het binnenlands
drankassortiment met daarbij verschillende koude en
warme hapjes.

Dinersuggesties
In buffetvorm vanaf 25 personen
	Saté buffet
	Stamppot buffet
	Italiaans buffet

12

Zaal faciliteiten
Al onze zalen beschikken over
moderne AV faciliteiten zoals een
beamer met projectiescherm inclusief
geluidssysteem. Daarnaast beschikken
al onze zalen over daglicht en wordt
elke zaal standaard voorzien van een
flip-over en voldoende stroompunten.
Verder bieden wij diverse extra’s om uw
vergadering, cursus of meeting
compleet te maken. Mocht u specifieke
wensen hebben welke niet benoemd
staan, dan denken wij graag met u mee.
Veel gevraagde extra faciliteiten:
- Microfoons (headset en/of handheld)
- (Extra) flip-over(s)
- Laptop
- Podium
- Technische ondersteuning
- (Extra) statafel(s)
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Indeling zalen 1e verdieping
Theater Cabaret U-vorm
buffetkeuken

garderobe
MAD RID

MIL AAN

toiletten

PARIJS

Breakout

toiletten

L UXE M BUR G

Breakout

lift

dienstlift

L ONDON

bar

B R US S E L

AMSTERD AM

bar

Zaal

Opper
vlakte
in M2

1 dag
deel

2 dag
delen

School

Carré

Rond

3 dag
delen

1e verdieping

capaciteit - aantal personen

Amsterdam

350

€ 590,20

€ 833,10 € 1.041,40

125

120

30

50

30

200

Brussel

250

€ 493,20

€ 657,60

€ 789,20

125

80

32

50

32

150

Luxemburg

100

€ 236,75

€ 357,50

€ 467,50

60

40

24

32

24

56

Combi AmBr

500

€ 784,25 € 1.064,35 € 1.288,42

250

200

-

100

-

350

Combi AmBrLux

600

€ 933,45 € 1.296,45 € 1.555,70

600

Madrid

50

€ 165,00

€ 275,00

€ 330,00

40

30

18

24

18

40

Milaan

50

€ 165,00

€ 275,00

€ 330,00

40

30

18

24

18

40

Parijs

50

€ 165,00

€ 275,00

€ 330,00

40

30

18

24

18

40

Combi Mad/Mil

100

€ 236,75

€ 357,50

€ 467,50

80

60

25

40

25

80

Londen

162

€ 236,75

€ 357,50

€ 467,50

60

45

24

32

24

80

Europa 3

164

€ 493,20

€ 657,60

€ 789,20

100

95

36

50

40

96

Europa 2

136

€ 590,20

€ 833,10 € 1.041,40

100

95

34

50

40

96

Europa 1

157

€ 590,20

€ 833,10 € 1.041,40

110

100

34

50

40

96

Combi Eur 1/2

300

€ 1.097,95 € 1.490,10 € 1.803,80

350

200

50

100

-

200

Combi Europa Al

800

€ 1.306,85 € 1.815,03 € 2.177,98

-

-

-

-

-

-

Berlijn

90

€ 236,75

€ 357,50

€ 467,50

50

40

24

32

-

56

New York

46

€ 165,00

€ 275,00

€ 330,00

30

25

16

18

18

30

2e verdieping

Indeling zalen 2e verdieping
toiletten

garderobe
keuken
EU R O PA 3
bar
lift

- Genoemde tarieven gelden uitsluitend in combinatie met een
vergaderarrangement en op basis van minimaal 5 personen.
- Genoemde tarieven zijn ‘vanaf’ tarieven en inclusief BTW.
- Tarieven voor exposities en beurzen zijn op aanvraag.
- Indien het aantal personen dusdanig afwijkt van de zaal
capaciteit kan er een andere zaalhuur van toepassing zijn.

BRE AK O UT

dienstlift

BE RLIJN

tv
EUR OPA 2

EUR OPA 1

bar

NE W Y O RK

= beamer
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Tijd voor
een feestje?

Noord-Hollands borrelarrangement (2 uur)

Privébuffet

Te reserveren vanaf 50 personen, €25,00 p.p.
Op tafel plaatsen wij borrelnootjes en tortilla’s met zure
room en guacamole. Dit arrangement is exclusief zaalhuur.

Vanaf 50 personen is het mogelijk om een geheel verzorgd
brunchbuffet te faciliteren in uw eigen zaal waarbij u zelf
de gerechten kiest die op het buffet worden geplaatst.
De aangeboden buffetten zijn exclusief zaalhuur.

Wij serveren de volgende hapjes p.p.:
Hollandse bitterbal | luxe belegd mini stokbroodje met o.a.
zalm, carpaccio en brie | gemixt warm bittergarnituur
Incl. gedurende 2 uur onbeperkt drankjes uit het binnenlands
gedistilleerd assortiment.

Standaard presenteren wij vers afgebakken broodsoorten met
kruidenboter, aioli en tapenade, diverse salades, rauwkost en
bijpassend aardappel- en groentegarnituur.
Dinerbuffet Akersloot €39,50 p.p.
Dinerbuffet Exclusief € 45,50 p.p.

Noord-Hollands Feestarrangement (4 uur)

Dinerbuffet Akersloot

Te reserveren vanaf 50 personen, €45,00 p.p.
Op tafel plaatsen wij borrelnootjes en tortilla’s met zure
room en guacamole. Dit arrangement is exclusief zaalhuur.

Soep | 3 koude gerechten | 4 warme gerechten | dessert

Wij serveren de volgende hapjes p.p.:
Amsterdams bittergarnituur | Hollandse bitterbal | kaas
stengel | luxe belegd mini stokbroodje met o.a. zalm, carpaccio
en brie | gemixt warm bittergarnituur
Incl. gedurende 4 uur onbeperkt drankjes uit het binnenlands
gedistilleerd assortiment.

Welkomstdrankje | amuse | soep | 4 koude gerechten | 4 warme
gerechten | dessert

Privébrunch
Vanaf 50 personen is het mogelijk om een geheel verzorgd
brunchbuffet te faciliteren in uw eigen zaal waarbij u zelf de
gerechten kiest die op het buffet worden geplaatst. De
aangeboden buffetten zijn exclusief zaalhuur.
Brunchbuffet Akersloot €35,50 p.p.
Brunchbuffet Exclusief €42,50 p.p.

Dinerbuffet Exclusief

Uitgeserveerd diner
Vanaf 20 personen serveren wij het uitgeserveerde diner,
drie- of viergangen, in een sfeervol ingerichte zaal. Dineren
in een aparte zaal is mogelijk wanneer er een eenheidsmenu
wordt gekozen voor het gehele gezelschap. De aangeboden
diners zijn exclusief zaalhuur. Graag vernemen wij bij het
maken van de reservering uw keuze voor de gerechten.

Soep | 3 koude gerechten | 4 warme gerechten | dessert

Te reserveren vanaf 20 personen en tot maximaal 50 personen.
Uitgeserveerd 3-gangen diner (soep, hoofd- en nagerecht)
vanaf €35,00 p.p.
Uitgeserveerd 3-gangen diner (voor-, hoofd- en nagerecht)
vanaf €39,50 p.p.
Uitgeserveerd 4-gangen diner (voor-, soep, hoofd- en nagerecht) vanaf €45,50 p.p.

Brunchbuffet Exclusief

Uw feest op maat

Welkomstdrankje | amuse | soep | 4 koude gerechten | 4 warme
gerechten | dessert

Wenst u bovenstaande exclusief aan te passen naar uw
wensen? Een gaaf themafeest of een bedrijfsfeest?
De mogelijkheden zijn onbeperkt. Wij denken graag met
u mee als het gaat om entertainment, decoratie van de
zaal, audiovisuele mogelijkheden en nog veel meer.

Brunchbuffet Akersloot

Meer informatie
Voor meer informatie over de gerechten en eventuele uit
breidingsmogelijkheden van de hiervoor vermelde buffetten
kunt u terecht bij onze salesafdeling.
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Bruiloft

De mooiste dag

W

ist u dat Van der Valk
Hotel Akersloot een
officiële trouwlocatie
is? Natuurlijk kunt u ook bij ons
terecht voor een lunch, diner of een
schitterend feest.
Omdat wij beschikken over diverse zalen kunt u
bij ons terecht met al uw wensen, van ingetogen
tot uitbundig, van intiem tot groots. Bij Hotel
Akersloot viert u de mooiste dag van uw leven
precies zoals u dat wilt. Onze zalen zijn volledig
in te richten naar uw eigen stijl en wensen.
Ons Banquet-Sales team, 0251-361810 of via
sales@akersloot.valk.nl, beschikt over jaren
lange ervaring met bruiloften. In samenwerking
met onze chef-kok begeleiden wij ook graag de
culinaire invulling.
Zo stemmen we deze bijzondere dag helemaal
af op uw persoonlijke wensen, smaak en budget.
Wist u dat wij bovendien een eigen patisserie
hebben die ook bruidstaarten maakt?
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Culinair

genieten

G

enieten van culinaire specialiteiten in
een sfeervolle ambiance. Of het nu
gaat om een zakelijke lunch, een
diner ter ere van een feestelijke gelegenheid
of zomaar gezellig uiteten, Hotel Akersloot
biedt u uiteenlopende mogelijkheden voor uw
lunch en diner.

Neem plaats in ons sfeervol ingerichte restaurant en geniet van
een uitstekende maaltijd in een informele sfeer. Daarnaast kunt u
ook kiezen voor onze ‘zitjes’ waar u tijdens de lunch onze keukenbrigade aan het werk ziet. Een andere populaire plek is natuurlijk
de zogeheten eetlounge. Hier serveren wij de lunch en het à la
carte diner.
Onze chef-kok staat samen met zijn keukenbrigade garant voor
de kwaliteit van de overheerlijke gerechten die dagelijks geserveerd worden. Regelmatig passen we onze menukaart aan, zodat
deze de seizoenen volgt.

Klassieke gerechten
Sommige gerechten hebben een speciaal plekje in ons hart en
daarom dus ook op de kaart. Gerechten die wij al jarenlang
serveren, ware Van der Valk klassiekers! Toast riche, een echte
visklassieker en absoluut onmisbaar op de kaart van Hotel
Akersloot. Wij werken samen met Dil
vis voor de beste gerookte paling.
Schnitzel, een echte Van der Valk klassieker. Sinds de opening van het hotel is
dit gerecht een must op de menukaart.
Sliptongen, altijd heerlijk! Vers gevangen
en van eigen bodem.
Sorbet. Waar krijg je nog een klassieke
sorbet in een hoog glas met vanille-ijs
en een grote toef slagroom? Ook een
dessert dat al heel lang op onze menukaart prijkt.

20
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Sfeervol
ontspannen

De huiskamer van Noord-Holland
In de sfeervol ingerichte hotelbar van Hotel
Akersloot met gezellige zitjes en een open haard
is het goed vertoeven met familie, vrienden of
collega’s. Onze barmedewerkers staan iedere
dag voor u klaar.

Heerlijk ontspannen na
een drukke dag
Wilt u een bespreking in een informele omgeving houden? Als het weer het toelaat, kunt u
ook op het terras van de hotelbar genieten van
een kopje koffie met gebak, een vers getapt
biertje, een goed glas wijn of een heerlijke
cocktail.

Evenementen
Tijdens belangrijke voetbalwedstrijden of evene
menten is er een groot tv-scherm om ook gedurende uw verblijf niets te hoeven missen.
Natuurlijk kunt u ook gewoon langskomen om
gezellig met onze gasten mee te kijken.
Iets te vieren?
Reserveer ons vernieuwde exclusieve ruimte
achterin onze hotel bar en organiseer een
gezellige borrel. Voor meer informatie, vraag het
onze salesafdeling, 0251-361810 of
via sales@akersloot.valk.nl.
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Dagelijks organiseert Hotel Akersloot tussen
06.30 uur en 10.30 uur een uitgebreid ontbijtbuffet in ons gezellige restaurant, met een ruime
keuze uit diverse soorten broodjes, beleg en
andere lekkernijen. Tevens staat onze enthousiaste brigade voor u klaar om een heerlijk eitje
volgens uw wens te bakken. Beter kunt u de dag
toch niet beginnen?

Het ontbijtbuffet bestaat uit: diverse brood
soorten, roggebrood, crackers, beschuit, een
ruim assortiment aan vleeswaren, verschillende
soorten kaas, yoghurt, kwark, muesli en cruesli,
diverse zoete beleg
soorten, vers fruit, koffie,
thee, melk en jus d’orange.

Ontbijt
O

Buffet

ntbijt bij Hotel Akersloot elke dag vanaf
06.30 uur tot 10.30 uur. Geniet van een
voortreffelijk en zeer uitgebreid buffet in
ons sfeervolle restaurant. Voor iedereen te reserveren.

24
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De Zondags

Brunch

E

erst lekker uitslapen op zondag en daarna
genieten van het heerlijke brunchbuffet dat
Hotel Akersloot wekelijks organiseert.
Kom gezellig met familie, collega’s of vrienden brunchen
in Hotel Akersloot.
U heeft direct het weekendgevoel te
pakken wanneer u geniet van het uitgebreide assortiment van gerechten
waaronder luxe broodsoorten, diverse
vleeswaren, kaas
soorten, vis- en
vleesgerechten, verrukkelijke salades
en tal van koude en warme gerechten.

Gedurende de brunch serveren wij
onbeperkt koffie, thee, melk en verschillende vruchtensappen.

Natuurlijk worden de kinderen ook
niet vergeten, voor hen is er een speciaal kinderbuffet samengesteld, met
bijvoorbeeld poffertjes, frites en kipnuggets.

Tijdens/rondom de feestdagen serve
ren wij brunches tegen aangepaste
tarieven. Voor verdere informatie ver
wijzen wij u naar de receptie van
Hotel Akersloot. Om teleurstellingen
te voorkomen, adviseren wij u tijdig te
reserveren.

Wij sluiten de brunch af met een uitgebreid dessertbuffet vol met huisgemaakte zoetigheden, gepresen
teerd
door onze patissiers.
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Wij ontvangen u graag met een welkomstdrankje vanaf 11.00 uur. De
brunch eindigt om 14.00 uur.

Te reserveren vanaf:
Volwassenen € 32,50
Kinderen 8 t/m 11 € 21,50
Kinderen 3 t/m 7 € 17,50
Kinderstoel Gratis
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LiveCooking
I

edere zaterdag presenteert Hotel Akersloot vanaf
17.00 uur voor u het Live Cooking Spektakel.
Tijdens deze avond bereidt de keukenbrigade live
een uitgebreid assortiment aan culinaire lekkernijen.
Dit spektakel is uitermate geschikt
voor zowel jong als oud, voor
vriendengroepen en gezinnen en
biedt de meest uiteenlopende en
smaakvolle voor- en hoofdgerech
ten. Ter afsluiting serveren onze
patissiers diverse huis
gemaakte
zoetigheden, ijstaarten en verschillende soorten schepijs.
Ons enthousiaste bedieningsteam
presenteert u een ruime keuze aan
dranken uit het Hollands gedistil
leerd drankenassortiment. Heeft u
iets te vieren met vrienden, familie,
collega’s of gewoon voor de gezelligheid, bij het Live Cooking buffet
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bent u iedere zaterdag vanaf
17.00 uur van harte welkom. Het
spektakel eindigt rond 21.00 uur.
Tijdens/rondom de feestdagen serveren wij buffetten tegen aangepaste tarieven. Voor verdere informatie
verwijzen wij u naar de receptie van
Hotel Akersloot. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u
tijdig te reserveren.
Te reserveren vanaf:
Volwassenen €44,50
Kinderen 8 t/m 11 €24,50
Kinderen 3 t/m 7 €18,50
Kinderstoel Gratis
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Gebak,
brood jes
en
taarten

Uniek in Hotel Akersloot
Iedere dag zorgen onze pattisiers voor heerlijk
vers gebak, broodjes en taarten. Zodra u onze
lobby binnenkomt springt hij meteen al in
het oog: de gebaksvitrine. Iedere dag wordt
de vitrine aangevuld met wisselende, verse
gebakjes. Het maakt ons hotel uniek!
Natuurlijk verzorgen de patissiers nog veel
meer dan alleen het gebak. Elke dag worden
onze broden vers afgebakken. Er wordt ook
hard gewerkt aan de invulling van onze
Live Cooking buffet en zondagsbrunch. Zo
hebben we soms chocolade showstukken staan
en heerlijke seizoensdesserts. Aan de speciale
gelegenheden wordt ook gedacht: we hebben
verjaardagstaarten, bruidstaarten en taarten die
passen bij alle andere festiviteiten die plaatsvinden in onze zalen.
Wist u dat u ook gebak en taarten kunt bestellen
om mee naar huis te nemen?
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Relax en

ontspan

Zwembad
Voor uw ontspanning hebben we op de eerste etage een
groot binnenzwembad en een fitnessruimte die geopend zijn
van 07.00 uur tot 23.00 uur.
Baantjes trekken

Zwemlessen

Breng tijdens uw verblijf in ons hotel ook
een bezoek aan ons heerlijk verwarmde
zwembad. Wilt u sportief baantjes trekken,
lekker relaxen of gewoon gezellig spetteren
met de kinderen? In het zwembad gelegen
op de eerste verdieping is het allemaal mogelijk.

Op sommige momenten vinden er zwem
lessen plaats in ons zwembad, het zwembad
is echter te allen tijde toegankelijk voor
onze hotelgasten. Vraag de receptie naar
informatie hierover. Vrij zwemmen voor
niet-hotelgasten is niet mogelijk.

Voor uw comfort zijn er uiteraard ook
kleedruimtes, kluisjes, douches en toiletten aanwezig.
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Ons zwembad is helaas niet toegankelijk
voor mindervalide personen.
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Fitness
Ook tijdens uw verblijf optimaal in conditie!
Wilt u tijdens uw verblijf in ons hotel niet
alleen genieten, maar wilt u ook aan uw
conditie blijven werken? Breng dan een bezoek
aan onze fitnessruimte.
Op de eerste verdieping vindt u in onze fitnessruimte verschillende cardio- en krachtapparatuur van Techno Gym.
Tijdens uw workout werkt het uitzicht op ons zwembad misschien
zelfs ontspannend. Onze fitnessruimte is dagelijks geopend van
07.00 uur tot 23.00 uur. Gedurende uw verblijf kunt u hier gratis
gebruik van maken.

Wellness
U kunt als hotelgast gratis gebruikmaken van onze
Wellness faciliteiten. Kom tot rust in de stoomcabine,
sauna of relax in de rustruimte.
De Wellness is dagelijks geopend van 07.00 uur tot 23.00 uur. Ontspan en
laat u meeslepen in de relaxte ambiance. In onze Wellness heeft u de
mogelijkheid om u om te kleden en te douchen.
Het gebruik van badkleding is verplicht.
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Sfeervolle

kamers

H

otel Akersloot beschikt over 210 ruime en
sfeervolle kamers die van alle hedendaagse
gemakken zijn voorzien. De kamertypes
variëren van een moderne, sfeervolle standaardpluskamer tot een ruime, spectaculaire thema-suite.
Maak de keuze die aansluit bij uw wensen.
Onze ruime standaardkamers, met mooie pvc
vloer, zijn allemaal voorzien van twee comforta
bele eenpersoonsbedden. De eveneens ruime
badkamer beschikt over een toilet en een riante
inloopdouche met rainshower.
De standaard deluxe kamers zijn ruim opgezet,
beschikken over twee comfortabele eenpersoons
bedden of op verzoek een topper en zijn sfeervol
ingericht volgens de laatste trends. De prachtige
badkamer heeft een toilet, bubbelbad en een
aparte rainshower.
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De comfort kamers van Hotel Akersloot bieden
u nog meer ruimte en comfort. Slaap als een
roos in het kingsize bed of boek de kamer
als vierpersoonskamer met twee queensize
bedden. De ruime badkamer biedt naast de
aparte douche een bubbelbad, zodat u zich
volledig kunt ontspannen en alle dagelijkse
beslommeringen van u af kunt spoelen.
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Thema
suites

Royal Suite

Zwembad Suite



H

otel Akersloot biedt 12 verschillende
thema-suites. Van New York, Japan tot
Ibiza en nog veel meer. Samen met uw
geliefde in een luxe suite mét een fles
champagne? Soms is het tijd om u eens even
heerlijk in luxe onder te dompelen. En waar kan
dat beter dan in een van onze heerlijke suites?

Een romantisch weekendje weg, een zakelijke overnachting op
niveau of een onvergetelijke huwelijksnacht, bij ons vindt u altijd
een suite die bij u past! Voor onze suites bieden wij ook arran
gementen aan.
Ooit al eens een privézwembad in uw eigen kamer willen hebben?
Onze Zwembad Suites maken dit mogelijk. Naast het slaapgedeelte
bevindt zich in dezelfde kamer uw eigen privézwembad. De suite
beschikt daarnaast over een tweepersoons bubbelbad met gekleurde
verlichting, een stoomdouche en een sauna.

Ibiza Suite

Om tijdens uw verblijf optimaal te kunnen genieten van alle aanwezige luxe, serveren wij het ontbijt op uw kamer.
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Japanse Suite
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Jack’s

Casino

J

ack’s Casino Akersloot is een groot, modern
casino dat van alle gemakken is voorzien.
Je stapt binnen in een wereld van luxe, design
en gastvrijheid. De entree is gratis en de vriendelijke
medewerkers trakteren je graag op lekkere hapjes
en (non-alcoholische) drankjes.
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Je vindt het casino achter ons hotel. Er zijn
2 ingangen; een draaideur bij de hoofdingang,
en daarnaast een gewone deur zodat het casino
ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ben je
nog nooit in een casino geweest? Dan geven de
medewerkers van Jack’s Casino graag een rond
leiding en speluitleg. Vraag er gerust naar bij
de balie.

plekken. We hebben voor elk wat wils en er is
dus altijd wel een spel dat jij leuk vindt! Van de
bekende roulette, tot verschillende vintage en
nieuwe speelautomaten. Speel bijvoorbeeld op
een van onze Batmans. Spelen kan al vanaf
€ 0,05. Jack’s Casino staat garant voor vele
uurtjes speelplezier en is geschikt voor iedereen
en elk budget.

Speelplezier

Gratis winacties

kunt doen. Kijk op www.jackscasino.nl voor de
actuele acties tijdens jouw verblijf. Denk hierbij
aan een gezellige bingo, spannende loterijen of
misschien heb je direct prijs met krassen.
Je maakt kans op cash of andere leuke prijzen,
zoals gadgets of beautypakketten. Samen met
ons hotel is Jack’s Casino dé plaats waar spanning en ontspanning elkaar omarmen! Perfect
voor stellen, families, vriendengroepen en
bedrijven!

In het ruim opgezette casino vind je op duizend
vierkante meter bijna tweehonderd speel

Daarnaast organiseert Jack’s Casino ook regel
matig leuke winacties waar je gratis aan mee

Toegang vanaf 18 jaar.
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Passie
M

voor het vak

axime van der Valk is geboren en getogen in Hotel Akersloot. Als enige
dochter opgegroeid tussen zes broers. “Momenteel werk ik samen met mijn
broer Steve en zijn vrouw Sanne in Hotel Akersloot. Mijn man Maurits
werkt in Hotel Oostzaan samen met mijn broers Michael en Mitchel. Ik word regelmatig
herkend door gasten die vaak bij Van der Valk komen. Door de manier waarop ik loop
en kijk of soms simpelweg omdat ik veel op mijn ouders lijk, zeggen ze. Gasten willen
vaak van alles en nog wat weten. Toch zijn er altijd vragen die vaak terug komen,
hierbij beantwoord ik graag de meest gestelde vragen.”

Moet je als een Van der Valk verplicht in de
zaak of mag je ook zelf iets kiezen?
“Natuurlijk heb ik mijn eigen pad kunnen volgen. Mijn ouders
hebben altijd tegen me gezegd dat ik mag doen waar ik
gelukkig van word. Maar als je als kind opgroeit in zo’n
waanzinnig hotel en je daar iedere dag bent, ontwikkel je
vanzelf een passie voor het vak. Als klein meisje hielp ik mijn
moeder vaak in de zitjes en bracht ik de gasten een gebakje
of haalde ik een doekje over de tafels. Mijn broers stonden
vaak op een omgekeerd colakratje in de keuken aan het luik
de garnituur bakjes te vullen. Het was een geweldige tijd en
dan komt het niet snel in je op om voor een totaal andere
richting te kiezen.”

Wil je later ook een eigen hotel?
“Van jongs af aan start iedere ‘Valk’ inclusief ikzelf onderaan
de ladder. Na op alle afdelingen te hebben gewerkt ben ik
doorgegroeid tot het management. Ik heb een aantal jaar in
Hotel Almere gewerkt om een andere omgeving te leren
kennen en daar heb ik veel van geleerd. Nu ben ik weer terug
bij Hotel Akersloot en hoop ik door te kunnen groeien
naar uiteindelijk een plek voor mezelf. Natuurlijk is general
manager een positie waar je voor moet strijden en wordt het
je niet zomaar in de schoot geworpen. Maar het is zeker mijn
ambitie om uiteindelijk zelf een hotel te runnen.”
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Waarom een toekan en geen valk?
“De keuze voor de toekan heeft te maken met de aankoop
van Van der Valk Avifauna. Van der Valk was nog op zoek naar
een logo en Avifauna gebruikte een toekan. De valk was
geen optie omdat veel mensen dit dier associeerden met het
logo van de nazi’s uit de Tweede Wereldoorlog. Het roofdier
viel daarmee af en toen de toekan met een kleurrijke en
gezellige uitstraling voorbijkwam, voelde dat als de juiste
keuze. Tegenwoordig is de toekan zo met ons verweven dat
we binnen de familie allerlei gekke spullen ervan verzamelen. Iedereen heeft wel iets waar toekans op staan. T-shirt,
truien, toilettassen, boekjes en nog veel meer!”

Zit er in ieder hotel een échte Van der Valk?
“In de meeste hotels is dit wel zo. Maar er zijn uitzonderingen. Sommige hotels worden dagelijks gerund door een
general manager die geen familielid is. Maar dit zijn te allen
tijde personen die de familie goed kent en die al lang binnen
het concern werkzaam zijn. Iemand die we dus toch een
beetje ‘familie’ kunnen noemen. We hebben natuurlijk een
grote familie, dus dit geldt maar voor een paar hotels. Bijna
overal zie je inderdaad een ‘echte Valk’.”
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Van der Valk opleidingen

Come join the
fam ily!

V

an der Valk is een van de grootste en bekendste
ketens in de Nederlandse horeca branche.
Om dat zo te houden investeren wij als familie
in de opleidingen en trainingen van onze medewerkers.
Er zijn momenteel twintig interne Van der Valk opleidingen.
Hotel Akersloot vindt het belangrijk dat onze medewerkers
blijvend kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om zich
verder te ontplooien. Met eigen opleidingen zorgen wij voor
vakbekwame en gastvrije medewerkers voor nu en voor de
toekomst. Bij ons zit je niet iedere dag in de schoolbanken,
maar ga je ook lekker aan de slag! Twee medewerkers van
Hotel Akersloot vertellen hun verhaal.

Denise de Jong
Leidinggevende, in dienst sinds 2005
Ik was al werkzaam binnen de horeca, maar wilde graag
een volgende stap zetten. Een kennis die al bij Van der Valk
werkte raadde me aan, om hier in Akersloot te solliciteren.
Ik had een goed gesprek en ik kon vrijwel gelijk aan de
slag. Het was een onvergetelijke eerste dag, want het was
ontzettend druk in het hotel. Gelukkig verliep alles goed en
dat was het begin van mijn carrière bij hotel Akersloot.
Op een gegeven moment vond ik dat ik me verder moest
ontwikkelen. Ik denk dat ik drie weken ergens anders heb
gewerkt, ik had echt heimwee naar mijn collega’s en het
hotel en was al snel weer terug. Na een aantal jaar kreeg
ik de kans om een opleiding te volgen, niveau 2 gastheer/
gastvrouw. Ik heb deze kans met beide handen aangepakt,
en zo begon ik in hotel Ridderkerk aan mijn opleiding.
De opleiding duurde twee jaar. Ik moest één keer in de
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twee weken naar school, de opdrachten maakte je thuis en het
examen was bij ons op de
werkvloer. Ik slaagde met glans
en mocht meteen door met niveau 3 zelfstandig gastheer/
gastvrouw. Deze opleiding
duurde een jaar, en toen ik ook
daarvoor geslaagd was ben ik
gelijk doorgegaan met niveau 4
leidinggevende bediening. Een
vrij pittige, maar zeer leerzame
oplei-ding. Toen ik eenmaal alle
opleidingen gehaald had, heb
ik gesolliciteerd voor leiding
gevende en dit doe ik nu bijna
twee jaar.
Ik ben super blij dat Van der Valk mij deze kansen heeft
gegeven. Ik werk hier met plezier en beschouw dit hotel echt
als mijn kindje en mijn thuis.

Manon Steeman
Wijkloper, in dienst sinds 2016
We hebben een superleuk team en hebben veel plezier
met elkaar. Het is een groot bedrijf en eigenlijk altijd druk.
De wisselende werktijden vind ik prettig. Er wordt boven-

Denise de Jong (links) en Manon Steeman (rechts)

dien echt rekening met je gehouden. Eerst heb ik een jaar
fulltime gewerkt en na een jaar kreeg ik de vraag of het mij
leuk leek om een opleiding te gaan doen. Daar moest ik even
over nadenken aangezien leren niet echt mijn ding was. En
zeker als je inmiddels gewend bent om te werken, dan is
weer school wel ‘een dingetje’.
Maar ik heb toch besloten om het te gaan doen en eerst
niveau 2 en meteen daarna niveau 3 gedaan. Het praktijk
examen was gewoon op je eigen werkplek. Ik was blij te
merken dat het me eigenlijk heel makkelijk afging. Niveau 4
was wel iets pittiger, maar dit heb ik afgelopen december

ook afgerond. Ik heb nu mijn papieren om leidinggevende
te worden. Ik ben heel blij dat Van der Valk Hotel Akersloot
mij deze kans heeft geboden en dat ik nu mijn diploma’s
op zak heb.
Op dit moment vind ik het wijklopen nog erg leuk.
Het omgaan met de gasten en ervoor zorgen dat ze tevreden
de deur uit gaan. Misschien solliciteer ik in de toekomst nog
voor leidinggevende, maar voor nu is het goed zo. Wel heb
ik zeker nog de ambities om bijvoorbeeld de leermeester
opleiding te volgen. Maar eerst even lekker gewoon fulltime
aan de slag in het hotel!
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Onze enthousiaste medewerkers

Onze enthousiaste medewerkers
Familie Vrouwe: v.l.n.r.: Bart, Lidia & Loes

De appel valt niet ver
van de boom
Bart Vrouwe
Wijkloper, in dienst sinds 2013
Als jongetje van acht kwam ik al wekelijks bij Van der Valk
over de vloer. Ik ging op dat moment heel veel om met de
jongste zoon van de Valkies. Zodra ik vijftien werd mocht ik
van Ben van der Valk eindelijk hier komen werken en kon
ik mijn krantenwijk opzeggen. Gelukkig mocht ik direct aan
de slag als luikloper. Na drie jaar mocht ik de wijk in. Ik vind
het erg leuk om met allerlei verschillende mensen te werken
en ben altijd in voor een praatje met de gasten. De leukste
momenten vind ik de afscheidsfeestjes. Niks is te gek en
iedereen blijft tot het einde. Zo zie je dat het personeel eigenlijk één grote familie is!

Lidia Vrouwe
Ontbijtmedewerkster en bloemen, in dienst sinds 2006
In 1982 had ik al kennisgemaakt met het hotel en na twintig
jaar in Amsterdam gewerkt te hebben als telefoniste/receptioniste, ging ik op zoek naar een baan met minder reistijd.
Ben kende ik via de plaatselijke voetbalclub en ik heb hem
gevraagd of er nog mensen nodig waren. “Altijd!” was zijn
antwoord. Hij zou het regelen en inderdaad kon ik al snel
beginnen. Ik werk in de zitjes, waar ik gasten bedien die een
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Een mooie
vriendschap

kopje koffie komen drinken of zakenrelaties die hier
afspreken. Ook verzorg ik de verse bloemen. Mijn kinderen
wilden heel graag hier werken, ze zijn allebei begonnen toen
ze vijftien waren.
Ik vind het bijzonder om samen met je kinderen in hetzelfde
bedrijf te werken. Als ik het hotel binnenkom voel ik me
gewoon thuis. Op dinsdagochtend lopen Loes en ik in de
zitjes en dat is zo ontzettend leuk! Het mooiste van mijn
werk vind ik het contact met de gasten, dat zij met een goed
gevoel naar huis gaan.

Loes Vrouwe
Wijkloper, in dienst sinds 2015
Ik begon als vakantiebaantie bij het ontbijt. Mijn moeder
heeft me ingewerkt. Het was best gek dat je eigen moeder
je niet alleen thuis, maar ook op je werk vertelt hoe het
moet. Op dit moment werk ik 4 à 5 dagen, waarvan één dag
bij het ontbijt samen met mijn moeder en de andere dagen
in de wijk, samen met mijn broer, mijn vriendinnen en
mijn vriend. Als we allemaal op zaterdag werken drinken we
vaak na afloop een wijntje. Maar het belangrijkste vind ik
dat je er samen voor zorgt dat de gasten een leuke avond
hebben.”

Sandra (links)

Inge (rechts)

Bediening, in dienst sinds 1994

Bediening, in dienst sinds 1990

Vijfentwintig jaar geleden liep ik het arbeids
bureau binnen en zag daar dat er personeel
werd gevraagd bij Van der Valk. Ik stuurde een
sollicitatiebrief en kon op gesprek komen.
Dat gesprek ging goed en ik mocht meteen
beginnen. Ik begon in de bediening en dat doe
ik nog steeds. Ik sta op de foto met Inge. Toen ik
hier kwam werken hadden we meteen een klik.
Daar is een mooie vriendschap uit ontstaan.
We steunen elkaar door dik en dun, in de mooie
tijden maar ook de mindere. We kennen elkaar
door en door en hebben vaak een hoop lol
samen. Mijn oudste dochter Kayla (19) werkt
hier inmiddels ook. Dat vind ik eigenlijk wel
gezellig, lekker kletsen over het werk. Het is
bovendien mooi om te zien dat zij hier ook een
leuke vriendinnengroep heeft gekregen.

Ik ben hier dertig jaar geleden via mijn nicht
komen werken, in eerste instantie als een
vakantiebaantje, maar ik vond het zo leuk dat ik
ben gebleven. De vriendschap met Sandra is
hier ontstaan. Vanaf dag één hadden we meteen
een goede klik. We werken nog steeds samen
en hebben heel wat lief en leed gedeeld.
Vroeger gingen we vaak samen op stap, nu
gaan we af en toe een dagje weg, winkelen of
uit eten. Achttien jaar geleden heb ik ook mijn
man hier ontmoet. Hij liep bij de banqueting.
De reden dat ik al dertig jaar bij Van der
Valk werk, zijn de gezellige collega’s en de
afwisseling. Het voelt als iedere dag een nieuw
feestje met heel leuke gasten. Ik hoop dat ik
hier nog lang mag blijven werken. Op naar de
veertig jaar!
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Onze enthousiaste medewerkers

Veel
kennis
over
allergieën

Haris Kadic
Souschef, in dienst sinds 1998
Als souschef geef ik leiding aan het hele keuken
team. Doordat ik veel kennis heb over allergieën
wordt de vraag voor het bedenken van alter
natieve gerechten vaak aan mij voorgelegd.
Regelmatig verblijven diverse nationale en
internationale voetbalclubs, maar ook andere
sportploegen bij ons. Mij wordt dan gevraagd
om, in overleg en soms in samenwerking met
de koks die in dienst zijn van die clubs, gerechten
te bereiden. Dat vereist een andere aanpak.
Er worden hoge eisen gesteld aan die maaltijden. Ze moeten uitgebalanceerd zijn en
voldoen aan de dieetwensen van de desbetreffende club. Soms kom ik ook in contact met
bekende spelers. Het is altijd leuk als zij even
tijd vrijmaken voor een praatje. Doordat voeding
een belangrijke rol speelt in hun carrière, ben ik
altijd heel trots als zij ons complimenteren met
de service die Van der Valk biedt. Mijn leukste
herinnering is het verblijf van voetbalclub
Fenerbahçe. Ik heb diverse spelers de hand
mogen schudden en met de toenmalige coach
gesproken: Zico, de Braziliaanse voetballegende!

Heerlijke
gerechten

FunFacts
1982

Dat ik nu als buffetkok bij Van der Valk werk is voor mij best
bijzonder. Ik ben daarvoor meer dan 28 jaar werkzaam
geweest in de financiële wereld, onder meer als vermogensbeheerder. Twee jaar geleden besloot ik mijn hart te volgen.
De passie voor koken en eten stond al jaren centraal in mijn
leven. Op mijn 58ste besloot ik er een professioneel tintje
aan te geven en heb ik een basis koksopleiding gevolgd. Dat

Vanuit ons bent u binnen

15
minuten
op het strand

De voordeur van
hotel Akersloot is

nog
nooit
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40.000
gebakjes per jaar

onderscheiding

Marion

Hotel Akersloot heeft
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leren kennen als
receptioniste.
Samen kregen zij

hotelbedden

zeven
kinderen 34 fietsen
e-bikes
Hotel Akersloot heeft

voor verhuur waaronder

We hebben
nog steeds medewerkers
die al vanaf het

openings
jaar
bij ons werken

Het hotel in 2001

in brand
heeft gestaan

op slot gegaan

De pattisiers maken gemiddeld

was de eerste stap. De volgende stap die ik zette was een
sollicitatie bij Van der Valk. Ik maak nu deel uit van een leuk
team dat wekelijks met mooie producten heerlijke gerechten
bereidt voor Live Cooking in het weekend. Wat mij erg
aanspreekt is de vrijheid om met ideeën te komen die na
goedkeuring een plek op het buffet verdienen. Vol trots
mocht ik bijvoorbeeld mijn amuse met paddenstoelen
presenteren. Hopelijk volgen nog veel meer mooie gerechten!

van der Valk,
die alles heeft opgestart,
heeft

huis
kamer

omdat vroeger in hotel
de Gouden Leeuw
er tijdens de pauzes in
de huiskamer
van de familie werd gegeten

gouden
Green Key

Ben

Wij noemen het personeelseten

Marjon Heeremans
Buffetkok, in dienst sinds 2019

Hotel Akersloot is trots op zijn

Hotel Akersloot
is al open sinds

Het hotel ongeveer

400
150
medewerkers telt,
waarvan

Wij beschikken over
11 luxe themasuites,
waarvan 2 met een

eigen
zwembad

Het hele hotel is net

We sponsoren de

gerenoveerd lokale
inclusief een volledig nieuw zwembad
met wellness faciliteiten

Ons zwembad heeft
het formaat van een half

olympisch

fulltimers

Wij verhuren

9
bungalows

zwembad

Wij hebben regelmatig

TOP
sportclubs
te gast

Hotel Akersloot is een officiële

trouwlocatie

sportverenigingen
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Extra
informatie

Proost
aan de bar

Decoratie
De door u gereserveerde zaal wordt sfeervol
ingericht met kaarsen, verlichting en een
tafelbloem.

Aanvullende decoratie

Bij ontvangst

Kleine aanvullingen uit eigen patisserie

Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak  € 6,90 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en petitfour
(+ logo op aanvraag)
€ 5,50 p.p.
Ontvangst met een glas Prosecco
€ 5,00 p.p.
IJstaart met vuurspuwers 
Op aanvraag
Bruidstaart 
Op aanvraag

Gesorteerd gebak
Petitfour
Indien gewenst met het logo van uw bedrijf

€ 4,20 p.s.
€ 3,50 p.s.
Op aanvraag

Diverse pastry soorten vanaf
Bijvoorbeeld blueberry muffin of brownie’s

€ 3,80 p.s.

Ter aanvulling

Losse bonbon Handgemaakte Belgische bonbons
Gevulde koek
Plakje cake
Croissant
		

€ 1,40 p.s.
€ 2,00 p.s.
€ 0,90 p.s.
€ 3,40 p.s.

Extra echte Hollandse bitterbal
€ 0,95 p.p.
Extra warm hapje (assortiment warm bittergarnituur) € 0,85 p.p.
Amsterdams bittergarnituur, bestaande uit:
€ 0,95 p.p.
leverworst, ossenworst, grillworst en kaas
Luxe belegd mini stokbroodje (met o.a. zalm,
Luxe ham, carpaccio en brie)
€ 2,00 p.p
Gefrituurde Tempura garnaal met chilisaus
€ 3,50 p.p.
Mini broodje hamburger
€ 4,50 p.p.
Loempia (vegetarisch) met chilisaus
€ 4,50 p.p.
Broodje kroket
€ 4,50 p.p.
Puntzakje frites met mayonaise
€ 4,50 p.p.
Kipsaté (100 gr. saté met kroepoek en stokbrood)
€ 12,50 p.p.
Saucijzenbroodje
€ 3,80 p.s.
Kaasbroodje
€ 3,80 p.s.
Kipspiesje in oosterse saus
€ 4,90 p.s.
Vegetarische loempia met chili saus
€ 3,80 p.s.
Kop soep van de dag
€ 7,50 p.s.

Drankenarrangement:

U kunt uw brunch, diner of buffet uitbreiden met een
drankenarrangement.
Dit houdt in dat u gedurende het afgesproken tijdstip
onbeperkt dranken uit het binnenlands gedistilleerde
assortiment* kunt nuttigen.
2-uurs drankenarrangement 
3-uurs drankenarrangement 
4-uurs drankenarrangement
5-uurs drankenarrangement 
Wijnarrangement
Buitenlands gedistilleerd arrangement 

€ 22,50 p.p.
€ 30,00 p.p.
€ 35,00 p.p.
€ 40,00 p.p.
Op aanvraag
Op aanvraag

*Onder het binnenlands gedistilleerde assortiment verstaan wij:
frisdranken, vruchtensappen, huiswijnen, tapbier (Amstel en
Heineken), port, sherry, vermouth, vieux, jenevers en brandewijn.
Prijs en invulling van de arrangementen zijn onder voorbehoud
van eventuele wijzigingen.
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Indien u specifieke wensen heeft, kunnen wij
de zaal extra versieren om de ruimte geheel in
de sfeer en stijl van uw feestavond te brengen.
Wij bieden u de mogelijkheid om op de tafels
fleurige bloemstukken te plaatsen, bijvoorbeeld
afgestemd op de kleuren van uw bruidsboeket.
Of wat dacht u van vrolijke heliumballonnen
die in trossen de tafels en dansvloer versieren?
Wij doen u graag een vrijblijvend voorstel op
maat toekomen op basis van uw wensen.

Bank, BTW en KvK nummer
Rabobank te Voorschoten: 36.61.12.937 (IBAN:
NL56RABO0366112937, BIC: RABONL2U).
BTW nummer: NL.0058.19.155.B01/KvK
nummer: 37046060 – KvK Alkmaar.

Prijsbeleid
Genoemde tarieven zijn inclusief BTW en
gelden op basis van aanvraag en beschikbaarheid. Alle genoemde prijzen in deze folder zijn
vanaf-prijzen.
Wijzigingen in het BTW- tarief worden te allen
tijde doorberekend.
Hotel Akersloot behoudt zich het recht voor
om in voorkomende gevallen af te wijken van
hetgeen is aangeboden in deze brochure of
enig andere vorm van aanbiedingen, offertes
etc.

Rondleiding en/of contact
Wanneer u nog vragen heeft of een vrijblijvende rondleiding wenst, staan wij u graag te
woord. Om onnodige wachttijden te voorkomen adviseren wij u vooraf een afspraak te
maken met onze afdeling zaalreserveringen.
U kunt onze afdeling zaalreserveringen
bereiken via T. 0251-361810 of per e-mail via
sales@akersloot.valk.nl
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In de

buurt
V

lakbij Hotel Akersloot liggen
de leukste steden van Noord-Holland:
Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

Amsterdam
Wat een schitterende historische stad, met tal van monumenten. De culturele mogelijkheden zijn er eindeloos. Het uitgebreide grachtennetwerk
met woonboten, de prachtige herenhuizen en de gezellige cafés geven
Amsterdam een uniek karakter. De veelbezongen arbeidersbuurt Jordaan
is tegenwoordig een trendy wijk vol met galeries, restaurants, eetcafés,
bruine kroegen en winkeltjes. Een stad waar je uren kan ronddwalen.

Dagje cultuur in Haarlem
Haarlem heeft alles in huis voor een dagje heerlijk winkelen, maar is
vanouds een stad van kunst en cultuur en op dit gebied is er veel te
beleven. Bezoek de werkende brouwerij in een kerk van Jopen. Of neem
een kijkje in het oudste museum van Nederland, Teylers Museum, en
ontdek de wonderen van kunst en wetenschap. Het Frans Hals Museum
is ook een uitstapje waard, hier ontmoeten oud en nieuw elkaar. Een
verassende mix tussen historisch en eigentijdse kunst.

Say cheese, say Alkmaar
Alkmaar is een bruisende stad op nog geen tien minuten van Hotel
Akersloot. De stad is vooral bekend als de kaasstad van Nederland, met
elke vrijdag de bekende kaasmarkt. Geniet van de historische sfeer en
de leuke winkels. Eens per jaar vindt u hier een waar spektakel,
Kaeskoppenstad, een evenement waarbij 750 acteurs en figuranten je de
16e eeuw laten herbeleven.
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Naar
buiten
H

et Noord-Hollands Duinreservaat is een
5300 hectare groot bos- en duingebied tussen
Wijk aan Zee en Bergen. Het is een populair
wandelgebied, waar je heerlijk uit kunt waaien in de
duinen en op het prachtige strand.

54

Het Noord-Hollands Duinreservaat

Bergen

Een van de grootste natuurgebieden in ons land vindt u in de
directe nabijheid van Hotel Akersloot. Het strekt zich uit
vanaf Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. In dit gebied
vind je, dankzij de uitgestrektheid en afwisselende begroeiing,
veel plant- en diersoorten. Een populair wandelgebied waar
u kunt genieten van Moeder Natuur.

Bergen wordt ook wel het kunstenaarsdorp genoemd. In de
kern van dit inspirerende dorp bepalen kunst, cultuur en
cultuurhistorische elementen de sfeer. U vindt er musea en
galeries, een kunstenaarscentrum, de oude Ruïnekerk, leuke
boetiekjes, en verschillende mooie cafés en restaurants met
gezellige terrassen.

Castricum aan Zee

Bergen aan Zee

Op slechts 9 kilometer van het hotel vindt u het veelzijdige
Bakkum aan Zee, ook wel Castricum aan Zee genoemd.
Surfers, zwemmers en natuurlijk zonaanbidders kunnen hier
hun hart ophalen, de rustzoekers kunnen het prachtige
duingebied ontdekken.

Ook de badplaats Bergen aan Zee heeft een heel eigen sfeer,
met het zeeaquarium en een kilometerslang zandstrand met
alle voorzieningen voor een heerlijk dagje aan zee.

Egmond aan Zee
Dit is een echte familiebadplaats midden in de duinen,
met een breed zandstrand over een lengte van 5 kilometer,
gezellige terrassen, strandpaviljoens en verrassende winkeltjes.
Maar ook op cultuurhistorisch gebied is er voldoende te
beleven in Egmond. Zoals de ruïnes en de Slotkapel in
Egmond aan den Hoef, de Abdij in Egmond-Binnen en niet
te vergeten de kleurrijke bollenvelden.
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&

Fietsen
Wandelen
Noord-Holland is dé fietsprovincie bij uitstek!

I

n Noord-Holland vind u veel variatie in natuur, met bossen, heide,
duinen, strand, weidelandschappen en polders. U kunt er heerlijk
fietsen en wandelen door authentieke stadjes, fraaie dorpjes en
langs het rustgevende water. Een kwart van Noord-Holland bestaat
uit meren, vaarten en sloten en daardoor wordt het de provincie met
het blauwe hart genoemd.
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Fietsen

Fietsroute ca 30 km

Als fietsprovincie heeft Noord-Holland naast
het speciale fietsroutenetwerk, waarbij de genummerde routes u van knooppunt naar
knooppunt leiden, ook een aantal aantrek
kelijke themaroutes. Informeer aan onze balie
naar de verschillende fietsroutes.

Vanaf Hotel Akersloot fietst u
links om het Uitgeestermeer
waar u door de prachtige
natuur van de polder rijdt en
kennismaakt met het eiland
De Woude. Hierna fietst u
door naar Krommeniedijk,

Fietsverhuur

een buurtschap in de

Lekker fietsen langs de kust, door de NoordHollandse duinen, of de prachtige weideland
schappen. Met onze comfortabele huurfietsen
komt u overal. Wij bieden u 4-versnellingen
fietsen en e-bikes aan.

gemeente Zaanstad.
In het westen bevindt zich
het voormalig fort, onderdeel
van de forten van de Stelling
van Amsterdam. Via Uitgeest
en Castricum rijdt u door

Wandelen

naar Limmen, een dorp in

De wandelaars zijn bij Hotel Akersloot ook aan
het juiste adres. Vanuit het hotel kunt u direct
verschillende wandelroutes door het prachtige
natuurgebied rondom het Alkmaardermeer
volgen.
Een echte aanrader is een wandeling over het
prachtige eiland de Woude. Een uniek eilandje
in het Alkmaardermeer. Er woont een piepkleine gemeenschap die keer op keer laat zien hoe
150 ‘boeren, burgers en buitenlui’ ook nu nog

de gemeente Castricum.
Hierna rijdt u in oostelijke
richting terug naar Akersloot.

kunnen samenleven, samenwonen en samen
lol kunnen maken. De Woude ligt in de bij weidevogelliefhebbers bekende Westwouderpolder.
Het bijzondere eiland is een dorpskern die behoort tot de gemeente Castricum.
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Sweet / Sour
Eigenzinnig en unieke aardewerk- en glascollectie van
Des Pots. Uniek door de glazuurtechnieken en de vormen
uit de natuur.
Verkrijgbaar bij bloembinderij Suus vanaf € 16,50

Hotel Akersloot

Favorites
tropical

Flamingo

Spiegeltje Spiegeltje
Deze spiegel is maar liefst 204 cm hoog en
102 cm breed. Deze fantastische spiegel van
Nordal is dé perfecte passpiegel! Het ijzeren
frame dat over het glas loopt is met veel
zorgvuldigheid aan elkaar gelast. De naden
zijn dan ook subtiel zichtbaar dat zorgt voor
de ultieme industriele look, wauw!
Nordal € 549,95

Good Wood
Deze houten bijzettafel met zwart
gelakte metalen poten. Wij zijn fan!
Gert Snel, prijs op aanvraag (alleen
b2b).

Welcome Waldorf
Deze te gekke waldorf stoel kun je
vinden in Septem. Verkrijgbaar in
verschillende kleuren stof of leer.
De binnenkant van de rug wordt
standaard voorzien van verticale
stiknaden.
Satelliet, prijs op aanvraag
(alleen b2b).
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Flamingo is de blikvanger van de
collectie, het is je rechtstreekse ticket
to the tropics. De kleurige print met
flamingo’s trekt onmiddellijk de
aandacht, terwijl de voelbare structuur
van geweven gras de muurbekleding
een extra dimensie geeft.
Arte € 16,90 p/m2

Brass
Tafellamp uitgevoerd in ruw messing.
Ontworpen door LOTZ Design.
LOTZ € 1.044,-

Honey
Dit pak is afgestemd op een slanke
pasvorm met een matig hoge taille
en wijd uitlopende pijpen. Trots
vervaardigd wollen flanel, een zeer
duurzame en verantwoord
geproduceerde, hoogwaardige
virgin wool die additiefvrij en
upcycled is.
Suistudio € 349,-

O My Bag
De Bulaggi Bird Shopper heeft een
royaal hoofdvak met voldoende
ruimte voor je aankopen. Aan de
binnenzijde bevindt zich een klein
ritsvak voor je wallet of je
smartphone.
Verkrijgbaar bij ons in de shop of
op bulaggi.com € 69,95

Colourful
Jungle
Wauw! Met dit leuke sierkussen
van het trendy Nederlandse merk
Light&Living haal je de natuur in
huis. Het sierkussen heeft namelijk
een leuke print met blaadjes.
Light & Living € 19,95

Op hoogwaardige manier op plexiglas
ontwikkeld en aan de achterzijde
voorzien van een aluminium
ophangsysteem. Mooie, strakke
fotokunst in glanzende uitvoering.
Cobra-art 80x120cm € 650,-

Something Blue
Een verrassende, frisse serie die zich
uitstekend leent voor het serveren van
kleine hapjes. Voorzien van een
meegeglazuurde voet om krassen te
voorkomen. Goed te combineren met
houten planken en presentatiebakjes.
Stylepoint € 7,95
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Van der Valk

Cadeaucard
De Vrije waarde Cadeaucard
is een feestje om te geven!
De Cadeaucard kan opgewaardeerd
worden voor ieder bedrag
tussen de € 5,- en de € 250,-.
De Van der Valk Cadeaucards zijn onbeperkt
geldig en altijd inwisselbaar in ieder Van der Valk
hotel en/of restaurant wereldwijd. De Van der
Valk Cadeaucard is verkrijgbaar bij de receptie
van Hotel Akersloot. Wij zorgen altijd voor een
feestelijke verpakking zodat het nog leuker
wordt om te geven!

