
EAT  
MEET 
SLEEP 
REPEAT

p.s. don’t forget to have a good time!

FACTSHEET





WAAR HET ALLEMAAL BEGON...

Van der Valk: ruim honderd hotels en restaurants en minstens zoveel ambities. Met vrijwel 
overal een familielid aan het roer, is Van der Valk wereldwijd een uniek familiebedrijf. 

Toen Nicolaas van der Valk in 1862 in Voorschoten de boerderij de Gouden Leeuw kocht, kon hij 
niet vermoeden dat deze aankoop een stempel op de Nederlandse horecawereld zou drukken. 
Voor alle kinderen van Van der Valk betekende het familiebedrijf dat ze vroeg aan het werk 
moesten om aan het succes te bouwen. 

Medewerkers beschouwen Van der Valk vaak als een tweede thuis, 
maar ook gasten voelen zich er welkom, dankzij de verrassend vertrouwde sfeer 
die de hotels uitstralen.

In 2018 openden Thymen en Lucie Simons-Luiten 
(4e generatie Van der Valk) het eerste Van der Valk hotel 
binnen de ring van de hoofstad Amsterdam: 
Van der Valk Hotel Amsterdam - Amstel. 



206 kamers

12 vergaderzalen

3 restaurants: Restaurant Amstelle, Buffet ‘t IJ en Bar Moqum

Wellness de Tropen met verwarmd buitenzwembad & Gym Adam

Eigen parkeergarage met 130 parkeerplekken incl. 6 laadpuntenP
Knooppunt Amstel A10/A2, dichtbij RAI & Schiphol 
en op 500 meter loopafstand van metrostation Overamstel

VAN DER VALK
AMSTERDAM - AMSTEL



YOU CHOOSE 
WE DELIVER

Flip-over en conference kit 
met stiften en pennen

Ruimtelijke zalen: 
hoge plafonds en 

direct daglicht

Moderne audiovisuele 
middelen

Foyer met onbeperkt
koffie, thee en frisdrank

Super flexibel personeel 
voor evenementen van

 2 tot 300 personen 

Gezonde en lekkere snacks 
tijdens de breaks & lunch



Verdieping 1: Markt 
Alle zalen zijn 
genoemd naar een 
bekende markt in 
Amsterdam en links 
bevindt zich het 
buffetrestaurant:  
Buffet ‘t IJ

Verdieping 2: Park
Alle zalen zijn genoemd 
naar bekende parken in 
Amsterdam. Links bevindt 
zich onze grootste zaal 
‘De Dam’ van 375 M²

12 vergaderzalen verdeeld over 3 verdiepingen 
Van een compacte boardroom van 40 m² een inspirerende loungeruimte tot een grote 
conferentiezaal van 375 m². We bieden verschillende mogelijkheden en opstellingen. 

DE ZALEN

Verdieping 3: Pampus
Deze exclusieve 
loungeruimte met 
informele setting 
biedt uitzicht op het 
buitenzwembad



1e Verdieping m²

plafond 
hoogte 

in m Theater U-vorm Cabaret School Banquet Blok Receptie

Albert Cuypmarkt - M1 67 4 60 18 24 24 40 20 60

Dappermarkt - M2 67 4 60 18 24 24 40 20 60

Nieuwmarkt - M3 61 4 40 16 16 16 30 16 55

M1+M2 134 4 140 18 48 48 100 20 120

M2+M3 128 4 120 18 40 40 90 20 115

M1+M2+M3 195 4 180 18 64 64 120 20 175

Noordermarkt - M4 
Boardroom

40 4 - - - - - 14 -

Bloemenmarkt - M5 
Boardroom

40 4 - - - - - 14 -

2e Verdieping
Amstelpark - P1 67 4 60 18 24 24 40 20 60

Vondelpark - P2 67 4 60 18 24 24 40 20 60

Westerpark - P3 61 4 40 16 16 16 30 16 55

P1+P2 134 4 140 18 48 48 100 20 120

P2+P3 128 4 120 18 40 40 90 20 115

P1+P2+P3 195 4 180 18 48 48 120 20 175

Beatrixpark - P4 
Boardroom

40 4 - - - - - 14 -

Sarphatipark - P5 
Boardroom

40 4 - - - - - 14 -

De Dam 375 4 300 48 152 130 200 56 350

3e Verdieping
Club Pampus 155 4.7/ 2.4 - - - - - - 100

CAPACITEIT



Opstelling: Cabaret
Perfect voor een training, 
presentatie of lezing

Opstelling: Rond cabaret
Perfect voor een training, 
workshop, interactieve 
presentatie en masterclass

DE MOGELIJKHEDEN

Opstelling: U-vorm
Perfect voor een training, 
workshop of vergadering



Opstelling: Theater
Perfect voor een presentatie, 
lezing of masterclass

Opstelling: informele setting
Perfect voor zakelijke borrels of 
creatieve brainstorm

DE MOGELIJKHEDEN

Opstelling: Boardroom
Perfect voor een vergadering, 
training of workshop 



WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE 
Productlancering, personeelsfeest of groot diner? Voor ons geen probleem! Er komt veel kijken 
bij het organiseren van een evenement. Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel biedt 206 luxe 
kamers en is van alle gemakken voorzien. Het hotel heeft een perfecte ligging binnen de ring 
van Amsterdam (knooppunt Amstel A10/A2), dichtbij Schiphol en de RAI in Amsterdam én biedt 
130 parkeerplekken in de beveiligde parkeergarage. 

De zalen zijn stijlvol, modern, ruimtelijk en voorzien van effectieve vergadertechnologieën. 
Denk hierbij aan een geïntegreerde beamer en projectieschermen of een luxe 
bedieningspaneel voor geluid, licht en temperatuur van de ruimte. 
Daarnaast zijn ook de praktische middelen beschikbaar zoals een flipover, 
vergaderkit met pennen en notitiemateriaal.

Gastvrijheid en innovatie staan centraal en dat maakt 
Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel de ideale locatie 
voor alle bijeenkomsten en evenementen.

Neem voor meer informatie contact op. 
Het team specialisten helpt u graag. 



Geniet van het Live Cooking of broodjesbuffet in het trendy buffetrestaurant of op 
de foyer van de vergaderruimtes. Van versgeperste smoothies tot salades en warme 
croissants: alles voor een ontbijt, break, lunch of diner. 

Gevarieerd Live Cooking buffet of broodjesbuffet

ETEN & DRINKEN
BUFFET ‘T IJ

180 zitplaatsen
Exclusief te reserveren voor groepen vanaf 50 personen



Elegant, sfeervol en culinair. Ontdek Restaurant Amstelle en geniet van de 
internationale keuken met een knipoog naar Amsterdam. 

Seizoensgebonden klassieke gerechten

ETEN & DRINKEN
RESTAURANT AMSTELLE 

160 zitplaatsen
Groepsaanvraag >30 personen? Vraag naar de mogelijkheden 
via meetingevents@amsterdam.valk.com 



Moqum staat voor Amsterdamse gezelligheid met hedendaagse allure. Mokum is de 
informele bijnaam van Amsterdam, wij hebben de K vervangen voor de Q van quality. 
Een referentie naar de positieve stadsfeer, hoge service en kwaliteit die u bij Bar 
Moqum kunt verwachten. 

Borrelhapjes en cocktails

ETEN & DRINKEN
BAR MOQUM

120 personen



KAMERS

VERRASSEND OVERNACHTEN
VANZELFSPREKEND UITGERUST

Twin bed (2 x 90 cm breed) of 
Kingsize bed (180 cm breed)

Gesloten of open badkamer

Apart toilet

Flatscreen TV

Comfort kamer

Queensize bed (160 cm breed)

Open badkamer met 
regendouche

Bar om aan te werken / relaxen

Flatscreen TV

Business kamer

Koffie / thee faciliteiten

Koffie / thee faciliteiten



KAMERS

VERRASSEND OVERNACHTEN
VANZELFSPREKEND UITGERUST

Kingsize bed (180 cm breed)

Bubbelbad en regendouche

Apart toilet

Flatscreen TV

Penthouse Zuid

Kingsize bed (180 cm breed)

Bubbelbad en regendouche

Apart toilet

Flatscreen TV

Superior kamer

Koffie / thee faciliteiten

Draadloze telefoonoplader

Bluetooth audio speaker

Koffie / thee faciliteiten

Ruime zithoek

Bluetooth audio speaker



HOTSPOTS AMSTERDAM

Amsterdam Centraal Station

Rijksmuseum

Metrostation 
Overamstel

Van der Valk Hotel 
Amsterdam - Amstel

RAI Amsterdam



CONTACT

LOIS VOLMER
MEETING & EVENTS COÖRDINATOR

Door actief te luisteren en oprecht inlevingsvermogen, garandeert ons 
team professionele experts een tot in de puntjes verzorgd evenement of 
vergadering met een elegante gastvrijheidsbeleving. 

Lois en Esmee houden van details, luisteren naar uw wensen en zoeken samen met u 
naar creatieve oplossingen voor uw event. 

Hun passie voor het vak komt duidelijk naar voren bij de organisatie van uw 
evenement. Zo wordt er gedacht aan de kleinste details, weten zij met hun 
enthousiasme de gasten te inspireren en streven zij naar perfectie. Door zich flexibel 
op te stellen wordt er out-of-the-box gedacht met als resultaat een professionele en 
gastvrije uitvoering van ieder type event. 

Wil jij met dit gepassioneerde team samenwerken? 
Plan dan een (telefonische) afspraak in. 

E: meetingevents@amsterdam.valk.com
T: +31(0)20 800 11 03

ESMEE HEIJNEKER
MEETING & EVENTS COÖRDINATOR


