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Condoleance

Exclusief, voor ons allemaal



Geachte gast,
 

Van harte welkom in Van der Valk Hotel Nieuwerkerk.
 

Afscheid nemen van een dierbare, daar is tĳd voor nodig. 
Na een dienst of uitvaart is er vaak de behoefte om met familieleden en vrienden bĳ elkaar te komen om

gezamenlĳk de emotionele dag af te sluiten.  Een condoleance kan bĳ Van der Valk Hotel Nieuwerkerk in een
persoonlĳke en informele sfeer. Koffie met familie, een borrel om herinneringen op te halen of een

buffet/diner met een intiem gezelschap, wĳ laten uw wensen graag in vervulling gaan.
 

Omdat er in de tĳd na een overlĳden al genoeg op u afkomt, nemen wĳ graag een gedeelte van de zorg van u
over. Uw persoonlĳke wensen staan hierin centraal en wĳ adviseren u bĳ het verzorgen van een passend en

waardig afscheid. Van der Valk Hotel Nieuwerkerk beschikt over sfeervolle zalen welke speciaal voor uw
samenkomen kunnen worden voorbereid. Door uitgebreid uw wensen te bespreken, maken wĳ elke

bĳeenkomst persoonlĳk zodat u en uw gasten onbezorgd kunnen lunchen, borrelen of dineren.
 

Heeft u andere wensen of ideeën? Neemt u dan gerust contact op met ons Sales & Banqueting team.
 
 

Zaalcapaciteit per opstelling
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Zaal M2 Receptie Lunch / Diner Buffet

Salon 1 of 3

Salon 1-2 of 2-3

Salon 1-2-3

Salon 2,4,5 of 6

Salon 4-5 of 5-6

Salon 4-5-6

82 m2 70 50 40

144 m2 120 90 70

232 m2 200 140 130

60 m2 50 40 30

120 m2 100 80 60

180 m2 150 120 100
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Vraag & Antwoord
 

Welke dranken vallen onder het Hollands drankenarrangement? 
Onder dranken uit het Hollands assortiment verstaan wĳ: koffie | thee | frisdranken | vruchtensappen |

huiswĳnen | tapbier | Port | sherry | vermout | vieux | jenever | brandewĳn. Consumpties die op verzoek van
de gastheer of gastvrouw buiten de afgesproken tĳd of arrangement worden genuttigd, worden per stuk

berekend. 
 

Er zĳn meer gasten aanwezig dan verwacht?
Het opgegeven aantal gasten zal aan u worden doorberekend. Zĳn er toch meer gasten aanwezig? 

Dan wordt het aantal getelde gasten aan u doorberekend met het door u gekozen arrangement of buffet.
 

Kan er rekening worden gehouden met voedingsrestricties? 
Voor ons is het geen probleem om rekening te houden met allergieën en/of dieetwensen van u of uw gasten. 

U kunt dit tot uiterlĳk 2 werkdagen voor aanvang van uw reservering aan ons doorgeven.
 

Is het ook mogelĳk om een afscheidsdienst te verzorgen?
Van der Valk Nieuwerkerk heeft in de afgelopen jaren diverse malen een afscheidsdienst mogen verzorgen.

Vraag bĳ ons Sales & Banqueting team naar de mogelĳkheden.
 

Welke zaal past bĳ mĳ? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding. Om u niet onnodig lang te laten wachten, 

adviseren wĳ u om vooraf een afspraak te maken met de afdeling Sales & Banqueting. Wĳ leiden u graag
rond langs alle mogelĳke ruimtes.

 
Is het mogelĳk om langer van de zalen gebruik te maken? 

Wanneer u langer de zaal wilt gebruiken, dan kunt u dit kenbaar maken bĳ uw contactpersoon.
Op basis van beschikbaarheid kunnen wĳ de reservering voor u verlengen.

 
Kunnen mĳn gasten goed parkeren? 

Van der Valk Hotel Nieuwerkerk beschikt over ruim 250 gratis parkeerplaatsen. 
Ons parkeerterrein is vrĳ toegankelĳk en er is geen uitrĳkaart noodzakelĳk. 

 
Hoe is de bewegwĳzering voor mĳn gasten? 

In onze lobby hangt een informatiebord waarmee de route naar de zalen voor uw gasten wordt aangegeven.
U mag zelf de gewenste welkomst tekst aangeven. 

 
Wat kan ik verwachten?

Een warm welkom, een thuisgevoel en persoonlĳke aandacht.

 



Condoleance
Arrangement
v.a. €23.50 p.p.
Kinderen 4 t/m 11 jaar: n.v.t.
Kinderen 0 t/m 3 jaar: Gratis

Vanaf 30 personen

Afscheid nemen van een dierbare, daar is tijd voor nodig. 
Koffie met familie, een borrel om herinneringen op te halen of een buffet/diner met

een intiem gezelschap, wij laten uw wensen graag in vervulling gaan.
 
 

Geserveerd in een privé zaal voor uw gezelschap
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Gedurende twee uur drank uit het Hollands assortiment 
Luxe bakkerszoutjes en nootjes | rauwkost met dips | olĳven 
1 x Luxe koude hapje 
1 x Gemengd bittergarnituur 
1 x Bitterballen met mosterd

Kop soep van de dag
2 x Luxe belegd broodje p.p. met: carpaccio | parmaham | gerookte zalm | gerookte kip | roombrie 
1 x Broodje kroket p.p. 
Fruitsalade
Dranken: koffie, thee, melk en jus d'orange

Kop soep van de dag
1 x Luxe belegd broodje p.p. met: carpaccio | gerookte zalm | roombrie 
1 x Wrap gevuld met krokante kip en avocado
1 x Quiche met spinazie en kaas
Fruitsalade
Dranken: koffie, thee, melk en jus d'orange

Mogelĳkheden Arrangementen
Condoleance Arrangement A 2 uur € 23,50 p.p.

Condoleance Arrangement B 2 uur € 26,50 p.p.

Condoleance Arrangement C 2 uur € 26,50 p.p.

*De arrangementen hebben een tĳdsduur van 2 uur en zĳn te reserveren vanaf 30 personen.

 Ontvangst met Luxe Gesorteerd Gebak                                                                                 €5.50 p.p.
Ontvangst met een Petit Four                                                                                                     €5.00 p.p.
Proosten met Prosecco (alcoholvrĳ is beschikbaar)                                                        €5,50 p.p.                      
Aansluitend diner of buffet                                                                                                    op aanvraag
Gebruik van beamer en projectiescherm                                                                              Kosteloos
Gebruik van microfoon                                                                                                                 Kosteloos
Gebruik van geluidsinstallatie                                                                                                  Kosteloos

Aanvullingen
 

Zĳn er voedingsrestricties? Geef dit uiterlĳk één week voor aanvang door zodat wĳ hier 
rekening mee kunnen houden. 
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Van der Valk Hotel Nieuwerkerk
 

Parallelweg - Zuid 185 | 2914 LE Nieuwerkerk aan den Ĳssel
Tel: +31 (0)180 32 11 03 | Email: info@nieuwerkerk.valk.nl

 
Neem een kĳkje op onze website: www.hotelnieuwerkerk.nl

 
 


