
M
ede vanwege de strategisch gelegen hotels, 
de goede prijs-kwaliteitverhouding, het hoge 
serviceniveau en de constante investering in 

hardware is hotelketen Van der Valk een zeer populaire 
vergader- en ontmoetingsplek voor bedrijven, medewer-
kers en zzp’ers. Bij Van der Valk Hotel Venlo, gunstig 
gelegen ten opzichte van de A67 en de A73, is dit vol-
gens directeur Han van der Eijk en sales & marketing 
manager Gijs Hendrikx niet anders. “Om die reden 
hebben we recent vier nieuw gerealiseerde vergaderza-
len opgeleverd waar met behulp van één paneel alles 
kan worden bediend, van presentatiemiddelen tot de 
verlichting en de gordijnen”, vertelt Van der Eijk. Wie 
tussen het vergaderen door even de benen wil strekken, 
kan gebruik maken van de pauzeruimte die tussen de 
nieuwe zalen ligt. “In deze ruimte kunnen de gasten ge-

bruik maken van de uitgebreide koffi  e- en theefacilitei-
ten en diverse versnaperingen”, vult Hendrikx aan.  

Tijdelijke werkplek

Naast de bedrijven die een externe vergaderlocatie zoe-
ken, is er ook gedacht aan de groeiende groep zzp’ers 
die een tijdelijke werkplek zoekt. Hendrikx: “In een van 
de nieuwe zalen zijn acht luxe fl exwerkplekken ingericht 
die onder andere zijn voorzien van een ruim aantal 
stopcontacten, telefoonopladers van diverse merken 
en een draadloze printer. Uiteraard kunnen de gasten 
gebruik maken van gratis wifi  en de faciliteiten in de 
aangrenzende pauzeruimte.” Wie een fl exwerkplek 
zoekt, kan heel eenvoudig bij binnenkomst inchecken. 
Gasten betalen vervolgens een vast bedrag per uur, 
inclusief het gebruik van consumpties.

Modernisering

De renovatie van de vergaderzalen maakt onderdeel 
uit van een gefaseerde modernisering die in 2020 zal 
worden afgerond. “We staan absoluut niet stil, en willen 
juist laten zien dat we rekening houden met de wensen 
van al onze gasten”, zegt Hendrikx op. “Dat is ook 
typerend voor een familiebedrijf”, vult Van der Eijk 
aan. “Veel geld gaat terug in de onderneming en wordt 
geïnvesteerd in verbeteringen. Daar profi teren onze 
gasten optimaal van.” 
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Over Van der Valk 
Hotel Venlo
-  149 hotelkamers (87 economy, 

60 comfort, 2 junior suites)

-  Zeven vergaderzalen, drie boar-

drooms (capaciteit tot 300 

personen)

- restaurant en Havana bar

- Gouden Green Key

- 4 vergaderhamers

- Gratis wifi 

-  Makkelijk bereikbaar via de  

A67/A73

- Gratis parkeren

- Laadpunt voor elektrische auto

-  Gratis sporten bij nabij gelegen 

fi liaal Fit for Free

Net als andere sectoren is ook de 

zakelijke markt aan veranderingen 

onderhevig. Niet alleen worden de eisen 

steeds hoger, ook wordt deze markt 

steeds mobieler. Van der Valk Hotel Venlo 

springt daar met de realisatie van vier 

nieuwe vergaderzalen en het inrichten 

van luxe fl exwerkplekken op in.

Vergaderen en ontmoeten 
bij Van der Valk Venlo


