
Toonaangevende locaties, gratis parkeren, 

goed geoutilleerde vergaderruimtes en 

comfortabele hotelkamers. Van der Valk 

geldt ook binnen het zakelijke segment als 

een vanzelfsprekende keuze. Laat u 

verrassen door de mogelijkheden en 

vernieuwde, moderne uitstraling van onze 

hotels. Daarnaast maakt de goede prijs-

kwaliteit verhouding en de vriendelijke 

service uw bijeenkomst compleet. Een groot 

deel van de Van der Valk hotels is 

aangesloten bij de externe classificatie 

Vergaderhamers en erkend als kwalitatief 

uitstekend presterende vergaderlocaties. 

Door het aantal vergaderhamers ziet u 

meteen wat het hotel u te bieden heeft en 

komt u nooit voor verassingen te staan! 

Bezoek de site www.valkbusiness.nl en u 

ziet meteen de mogelijkheden.

VERRASSENDE 
VERGADERLOCATIES
VANZELFSPREKEND
VAN DER VALK

Complete verzorging en ontzorging van uw: 
vergaderingen – meetings – presentaties – congressen – seminars - diners & lunches – zakenreizen – overnachtingen

Scan de code om onze meeting directory aan te vragen of ga naar www.valkbusiness.nl
Centrale Zaalreserveringen +31 (0)40 222 33 62 - Corporate Sales +31 (0)40 222 33 61 - reservations@valkcorporates.com
info@valkbusiness.nl

verrassend vanzelfsprekend

Dit jaar is direct naast de A15 bij Tiel een compleet nieuw Van der 
Valk hotel geopend. De glazen toren vormt een nieuwe landmark 
in het midden van Nederland waar alle denkbare zakelijke 
bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

Landmark met 
mogelijkheden

Van der Valk Hotel Tiel
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Op een toplocatie direct langs de A15, in het 
bruisende middelpunt van de Betuwe, vind je 
het compleet vernieuwde Van der Valk Hotel 

Tiel. Wat meteen opvalt is de hypermoderne toren met 
16 etages vol met moderne meetingfaciliteiten die vol-
doen aan de 21e eeuw. Zo beschikt het hotel nu onder 
andere over een congrescentrum met 15 multifunctio-
nele zalen voor 2 tot 2000 personen die kunnen dienen 
als boardrooms, trainingszalen, congreszalen, expo-
sitiehallen of private dining rooms. “De inrichting 

is volledig afgestemd op de eisen van nu. Alle zalen 
beschikken over de modernste audiovisuele middelen 
en iedereen krijgt de beschikking over gratis Wi-Fi. We 
zijn voorbereid op de toekomst. Straks kun je bij ons 
de deuren openen met je smartphone en gebruiken we 
overal ledschermen. Maar stap voor stap. We hebben 
al wel de voorwaarden gecreëerd om snel te kunnen 
schakelen”, aldus Jan Rutgers, general manager van 
Van der Valk Hotel Tiel. Jan is in de zomer door Gert-
Jan en Elfi van der Valk aangetrokken om het ver-
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nieuwde hotel te leiden. Het belangrijkste 
is de herpositionering van het hotel. “Hotel 
Tiel is veertien keer zo groot geworden, dus 
anders dan de gasten gewend waren. Zij 
moeten het hotel opnieuw leren kennen en 
mensen die ons nog niet kennen, zullen ons 
zeker gaan vinden!” Uiteindelijk wil het 
hotel haar zalen laten keuren door de Con-
gres- en Vergaderclassificatie zodat het ho-
tel officieel kan aantonen dat de zalen aan 
alle eisen voldoen.

ONTSPANNEN VERBLIJF
Tijdens een rondgang in het gebouw kom 
je ogen tekort. In het interieur zijn verschil-
lende materialen, kleuren en details zoals
opvallende lampen en enorme vazen te 
zien. Toch past alles heel goed bij elkaar. 
Elfi van der Valk: “Dat is het werk van mijn
schoonzus Marijke Heinrichs-Van der Valk. 
Zij heeft al meerdere Van der Valk-Hotels 
ingericht. Naast nieuwe zalen zijn er in 
de toren ook hotelkamers gecreëerd. De 
176 stijlvolle hotelkamers en 12 suites zijn 

sfeervol ingericht en voorzien van de 
hedendaagse faciliteiten voor een comforta-
bel en optimaal verblijf. Ontspannen kan in 
een van de verschillende horecaconcepten 
die bij Van der Valk Hotel Tiel onder één 
dak te vinden zijn. 
Zo is er de Chiccio koffiebar waar de beste 
kwaliteit koffiebonen en theeblaadjes uit 
India, Zuid-Afrika, Spanje, Nepal en China 
worden gebruikt. Ook worden er diverse 
drankjes zoals verse smoothies geser-
veerd en is er een kleine kaart. Een rustig 
plekje opzoeken kan ook in de lobbybar. 
Voor de rokers is er een aangrenzende 
sigarenlounge met openhaard. Genieten 
van het uitzicht over Tiel en de Utrechtse 
Heuvelrug vanaf de 16e verdieping kan in 
Skybar SixX. Rutgers: “Het voordeel van de 
uiteenlopende restaurants, bars en lounges 
is dat deze zich ook uitstekend lenen voor 
een afspraak met een zakenrelatie of om 
even snel iets uit te werken. Door onze faci-
liteiten hiervoor geschikt te maken voldoen 
we aan de nieuwe zakelijke behoeften van 
deze tijd.”

RUIME DINERKEUZE
Van der Valk Hotel Tiel beschikt over 
maar liefst drie restaurants. “Het à la carte 
restaurant bevindt zich op de eerste etage, 
waar gasten terecht kunnen voor ontbijt, 
lunch en diner”, licht Rutgers toe. “Op de 

De inrichting 
is volledig 
afgestemd op de 
eisen van nu. 
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kaart staan onder andere klassieke lunchgerechten en 
vis- en vleesgerechten voor het diner. Dezelfde gerechten 
worden geserveerd in restaurant Chef’s Tafel. Dit is een 
verwijzing naar de lange tafels waaraan de chef met zijn 
collega’s komt vertellen over het menu en over zijn eigen 
specialiteiten. Je kunt er gezamenlijk eten met andere
gasten terwijl je je ervaringen deelt. Voor gasten die 
graag de rust opzoeken of met hun familie, vrienden en/
of kennissen, zijn er ‘standaard’ tafels beschikbaar.”
Liefhebbers van sushi kunnen plaatsnemen in Jenny’s 
Sushi Bar, waar Jenny de lekkerste Japanse gerechten 
bereidt. 

ONTSPANNEN
Wie gedurende de dag nog wat tijd over heeft, kan zich 
uitleven in de fitnessruimte en het solarium, of een 
bezoek brengen aan het Gran Casino dat naast het hotel 

ligt. Gran Casino Tiel is gratis toegankelijk en 24 uur 
open. Rutgers: “In het casino zijn diverse speelautoma-
ten te vinden, zowel enkelspelers en als meerspelers. 
Bij meerspelers kunnen meerdere spelers tegelijkertijd 
speelautomaten zoals een roulette of een bingomachine 
spelen. Het unieke is dat het casino een volledig cashless 
systeem hanteert. Bij het bargedeelte van Gran Casino 
Tiel, bestaande uit een bar, een zitgedeelte en een ruimte 
voor optredens en entertainment zijn gratis luxe hapjes, 
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Door onze faciliteiten hiervoor 
geschikt te maken voldoen 
we aan de nieuwe zakelijke 
behoeften van deze tijd.

Vlnr: Elfi en Annabel van der Valk,

Marijke Heinrichs - Van der Valk

en Toos van der Valk
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snacks, koffie, thee en fris verkrijgbaar. Verder treden er 
regelmatig zangers, zangeressen en bands op.”
De omgeving van Tiel biedt veel activiteiten die gecom-
bineerd kunnen worden met een vergadering of andere 
zakelijke bijeenkomst in het hotel. Schouwburg en 
Filmtheater Agnietenhof in Tiel biedt een ruim pro-
gramma aan films een voorstellingen. Ook in het 
Gelredome in Arnhem worden regelmatig concerten 
georganiseerd. Een dagje ontspannen kan eveneens in 
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 

DUURZAAM ONDERNEMEN
Van der Valk hecht veel waarde aan duurzaam onder-
nemen. “De nieuwbouw was een uitgelezen kans om 
een nadrukkelijke duurzame koers te varen”, vertelt 
Rutgers. “Eigen bijenvolkjes zorgen voor de honing, zon-
nepanelen voor de stroom, ledverlichting voor sfeer en 
besparing en een sedumdak voor een optimale water-
huishouding en isolatie.” Deze maatregelen hebben 
inmiddels de nodige erkenning opgeleverd: het hotel 
beschikt over een green key keurmerk. 

www.hoteltiel.nl

www.grancasino.nl 
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De nieuwbouw was een 
uitgelezen kans om een 
nadrukkelijke duurzame 
koers te varen.

69 

< 


