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Na een objectieve kwaliteitscontrole en een be-
zoek van een onafhankelijke vakjury heeft 
de persoonlijke benadering van Van der Valk 

Hotel Sassenheim-Leiden de doorslag gegeven bij het 
toekennen van de Award. 

“De teamgerichte benadering is geweldig sterk. De uit-
straling is zeer creatief: het thuisgevoel is een super zet! 
Ook is Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden er dui-
delijk in geslaagd om ons te verrassen met het product 
en met hun persoonlijke benadering. De wijze waarop 
deze locatie omgaat met techniek en WiFi in de zalen 
zouden we overal wel willen zien.” Aldus de jury van 
de Nationale Meeting Award.

PERFECTE ACCOMMODATIE, IDEALE LOCATIE
Sinds de verbouwing eind 2015 beschikt het hotel over 
een modern congrescentrum met maar liefst 16 multi-
functionele zalen. De zalen zijn warm en sfeervol inge-
richt, voorzien van de nieuwste technologieën en snelle 
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Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden is recent verkozen 
tot winnaar van de Nationale Meeting Award 2018 en 
is daarmee de beste vergaderlocatie in Nederland in de 
categorie XL. De Nationale Meeting Award is een initiatief 
van Meeting Magazine, MeetingReview, Vergaderhamers 
en CLC-VECTA; vier gerenommeerde partijen in de 
Nederlandse congresbranche. 

Beste meeting- en 
eventlocatie van Nederland 
in de categorie XL
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WiFi-verbinding. Met een touchscreen 
kan geluid, licht, beeld en temperatuur 
eenvoudig zelf bediend worden. In alle 
zalen is een service caller aanwezig: als 
men hierop drukt, staat er binnen enkele 
ogenblikken een medewerker in de zaal 
om de gewenste assistentie te verlenen.

Van een grote plenaire zaal tot verschil-
lende break-outsessies: vanwege de 
flexibele zaalwanden is alles mogelijk. De 
goederenlift biedt toegang tot de grootste 
vergaderzaal en is ideaal voor de levering 
van (exhibitie)stands en trainingsmate-
riaal. Het aangrensende zonovergoten 
dakterras biedt op zomerse dagen de 
mogelijkheid om barbecues, evenementen 
en feesten te organiseren.

Ab de Bruijn, directeur Hotel Sassenheim-
Leiden: “Hotel Sassenheim-Leiden is met 
deze mogelijkheden de perfecte locatie 
voor het organiseren van congressen en 
events tot wel 1.000 personen. Wij hebben 
een uitstekende ligging, tussen Schiphol 

en Leiden, direct aan de A44 en op loop-
afstand van NS treinstation Sassenheim, 
met directe verbindingen naar Schiphol, 
Leiden en Den-Haag.”

FEEL GOOD, @HOME & WOW
Ab de Bruijn: “Van der Valk 2.0 is een 
beleving. Wij vinden het belangrijk dat 
gasten zich bij ons thuis voelen en door 
ons verrast worden. Onze kernwaarden 
‘Feel Good, @Home & WOW’ vind je 
overal terug: in de gastvrije ontvangst, 
de warme inrichting van onze zalen, de 
healthy snacks tijdens de breaks, maar 
ook door het leveren van écht maatwerk. 
Hierbij is een persoonlijke benadering 
uiteraard onontbeerlijk.”

Melanie Lammers, Sr. Banquet Sales & 
Front Office Manager vult aan: “Ons dedi-
cated Banquet-Sales team denkt graag 
met de opdrachtgever mee om van hun 
congres, event of zakelijke bijeenkomst 
een onvergetelijke ervaring te maken. 
Het opbouwen van een goede relatie met 

opdrachtgevers is hierbij erg belangrijk. 
Eén vast aanspreekpunt dat weet wat de 
wensen zijn en meedenkt in de voorbe-
reiding is hier een onderdeel van. Op die 
manier kun je tijdens het event samen 
een unieke gastbeleving neerzetten en de 
verwachtingen van de opdrachtgever én 
gasten overtreffen.”

Nieuwsgierig hoe Van der Valk Hotel 
Sassenheim-Leiden uw meeting, congres 
of event de WOW factor kan geven? Neem 
contact op met Marlies en Annelien van 
ons Banquet-Sales team om samen uw 
ideeën en de mogelijkheden te bespreken. 

Tel. 0252-462255 | Hotelsassenheim.nl  

E-mail: banqueting@sassenheim.valk.com

Restaurantnest.nl | Ozzo.nl
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Over Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden

Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden is centraal gelegen aan de A44 tussen Leiden, 

Amsterdam en Den Haag, dicht bij het strand van Noordwijk en luchthaven Schiphol. Het 

hotel telt 16 multifunctionele vergaderzalen en 157 ruime en moderne hotelkamers, waar-

onder comfort, deluxe, superior kamers en zeven unieke suites. Het hotel is uitgerust met 

een sauna- en fitnessruimte en is gelegen naast Jack’s Casino. Het sfeervolle à la carte 

restaurant Nest is dagelijks geopend voor ontbijt, lunch en diner. Op vrijdag-, zaterdag-,  

zondagavond en op aanvraag wordt in het Live Cooking Restaurant een uitgebreid Live 

Cooking Buffet geserveerd. In de relaxte ambiance van OZZO Oriental Restobar bereiden 

de chef-koks live authentieke sushi, sashimi en andere oriëntaalse gerechten. Kortom, 

tijdens uw verblijf bij Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden zal het u aan niets ontbreken. 
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