
  

 

 

   

    

Welkom   

Hotel Den Haag – Nootdorp heeft 14 ruime multifunctionele zalen met diverse  

mogelijkheden. In deze brochure geven wij u meer informatie over de  

specificaties en de tarieven van onze zalen. 

Tarieven zaalhuur 

 

Type 
zaal 

Aantal M² 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

   
   

  

Type 1  3  25 € 175,00 € 225,00 € 275,00 

Type 2 2 35 € 225,00 € 275,00 € 325,00 

Type 3 2 55 € 275,00 € 325,00 € 375,00 

Type 4 5 75-100 € 325,00 € 375,00 € 500,00 

Type 5 3 150 € 550,00 € 650,00 € 750,00 

Type 6 2 230-260 € 675,00 € 875,00 € 975,00 

Type 7 1 490 € 1.200,00 € 1.350,00 € 1.500,00 

De bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief meeting arrangementen. 

 
 

 

  

 

Tarieven 2021 

Sales & Banqueting 

WAAROM HOTEL DEN 

HAAG – NOOTDORP? 

GOED BEREIKBAAR  

Direct gelegen aan de A12, 

nabij de A4 en A13, met gratis 

parkeergelegenheid en diverse 

openbaarvervoer 

mogelijkheden.  

PERSOONLIJKE SERVICE  

Wij denken graag met u mee en 

doen ons uiterste best om van 

uw samenkomst een groot 

succes te maken.  

DAGLICHT & 

LUCHTVERVERSING 

Al onze zalen beschikken over 

grote openslaande deuren en 

goede luchtverversing. U kunt 

in de zaal de temperatuur zelf 

bedienen.  



Zaalcapaciteit 
 
Om u een beeld te kunnen geven van onze zalen vindt u in het onderstaande overzicht de 

zaalcapaciteiten en types.  

 

 
Type M2  Boardroom U-vorm Cabaret  Theater School  Diner  

    
 

 

 

  
  

    
 

                

1  25 8 * * * * * 
 

2  35 12 * * * * * 
 

 

3  55 * 
15 * * * *  

10 20 30 8 24  

4 
75 

* 
18 30 40 12 32  

100 30 45 70 18 64  

5  150 * 36 55 90 26 72 
 

 

6 
230 

* 
56 135 275 72 144  

260 42 105 225 56 128  

7 490 * * 250 450 136 272 
 

 

 

 



 

Tarieven zaal Arrangementen 

Hotel Den Haag – Nootdorp biedt verschillende zaal – 

arrangementen. Graag attenderen wij u erop dat de zaalhuur niet 

bij de arrangementen inbegrepen zit.  De onderstaande prijzen 

van de arrangementen zijn per persoon.   

 

Meeting arrangement 1 dagdeel €18,50  

Meeting arrangement 1 dagdeel  
inclusief lunch 

€32,50  

Meeting arrangement 1 dagdeel  
inclusief vergaderdiner  

€35,00  

Meeting arrangement 1 dagdeel  
inclusief driegangendiner 

€52,50  

Meeting arrangement 2 dagdelen 
inclusief lunch 

€42,50 

Meeting arrangement 2 dagdelen 
inclusief vergaderdiner  

€45,00 

Meeting arrangement 3 dagdelen  
inclusief lunch en driegangen diner 

€72,50 

 

 Luxe is de standaard! 

 

Onze ruime multifunctionele zalen zijn 

van alle gemakken en luxe voorzien. 

Wij beschikken over een goed 

luchtverversingsysteem met daarnaast 

de mogelijkheid tot het zelf bedienen 

van de temperatuur in de zaal.  

De zalen zijn te reserveren per 

dagdeel: 

 

09.00 – 12.30 uur 

13.00 – 17.30 uur 

18.00 – 22.00 uur  

Om uw samenkomst nog prettiger te 

laten verlopen, kunt u in het gehele 

hotel gebruik maken van ons gratis 

Wifi netwerk. In de zaal kan er een 

laptop worden aangesloten op het 

scherm om zo uw presentatie te 

tonen. Ook zijn er diverse 

stroompunten voor uw apparatuur 

aanwezig. Wij zorgen in de zaal altijd 

voor schrijfwaar en een flip-over.  

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 
BTW, indicatief en kunnen gedurende 
periodes fluctueren. Daarnaast zijn de 
tarieven op basis van beschikbaarheid 
en onder voorbehoud van garantie -
aantallen. 

 Contact: Bent u geïnteresseerd in één van onze zalen of wilt u de 

mogelijkheden bespreken? Ons Sales Team staat voor u 

klaar!  

     sales@hoteldenhaag.nl 
          

015 -310 4500 

Bereikbaar: maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur 

 

mailto:sales@hoteldenhaag.nl

