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Van der Valk Hotel Goes vindt u in het groene hart van Zeeland, centraal gelegen tussen  

Bergen op Zoom, Terneuzen en  Middelburg. De ligging aan de A58 zorgt voor een uitsteken-

de bereikbaarheid. De mooie omgeving biedt talloze mogelijkheden voor actieve gasten en  

liefhebbers van strand, watersport, wandelen en fietsen kunnen hun hart ophalen.  

Goes heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Galeries, kunst-, antiekwinkels 

en musea. Maar ook op het gebied van theater, kunsteducatie en historie is er genoeg te  

beleven in de stad. Van der Valk Hotel Goes staat garant voor een gastvrij verblijf voor zowel 

de zakelijke als de particuliere gast. 

Welkom 
Kamers & Suites 

Het hotel beschikt over 131 kamers, variërend van 

kleine budgetkamers tot luxe kamers en suites. 

 

Onze standaard kamers zijn voorzien van alle  

gemakken zoals; ruim balkon, koelkastje en een 

comfortabele badkamer met inloopdouche.  

De comfort- en luxe kamers beschikken daarnaast 

ook over airconditioning, bubbelbad, Nespresso 

apparaat, theefaciliteiten, apart toilet en extra  

lange bedden (2.10 m). Het ultieme luxe gevoel  

beleeft u in onze Royalsuite of Bruidssuite met 

open badkamer en jacuzzi.  

Gastronomie 

Naast onze sfeervolle brasserie,  

beschikt ons hotel over een gezellige hotelbar 

waar u terecht kunt voor een vers kopje koffie of  

aperitief.  

Het restaurant biedt een afwisselende menukaart, 

geïnspireerd door de verschillende seizoenen.  

‘s Zomers kunt u onder het genot van een lekkere 

versnapering tevens plaatsnemen op ons zuidelijk 

gelegen achterterras.  

 

Zalen 

Van der Valk Hotel Goes beschikt over 7 sfeervol 

ingerichte multifunctionele zalen, een restaurant 

met zonovergoten terras, brasserie (tevens  

meetingpoint) en een bar met terras.  

Door de ongekende mogelijkheden in- en rond het 

hotel kan er aan bijna ieder verzoek worden  

voldaan!  



 

 

 

Vergaderen 



 

 

Basisarrangementen 

 
4-uurs Basis Arrangement 
• Onbeperkt koffie, thee, en water tijdens de  

bijeenkomst 

• Officekit met conferentiebenodigdheden 

• Gebruik van flip-over met papier en stiften 

• Gebruik van projectiescherm 

• Gratis draadloos internet tijdens de bijeenkomst 

 

Prijs € 20,50 per persoon 
Zaal aangepast naar het aantal personen. 

Arrangementen zijn incl. zaalhuur volgens dagdelen.  

Tarieven voor sub- of expositiezalen zijn op aanvraag. 

Bovenstaand tarief is geldig bij minimaal 10 personen. Voor 

groepen vanaf 30 personen maken wij graag  

een offerte op maat. 

 

 

 

 

24–uurs Basis Arrangement 

• 12-uurs comfort arrangement 

• Overnachting in een standaard kamer o.b.v.  

één persoon per kamer 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 
 

Prijs vanaf € 142,20 p.p. bij 10 deelnemers 
Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag  

een offerte op maat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-uurs Basis Arrangement 

• Onbeperkt koffie, thee en water tijdens de  

bijeenkomst 

• Uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant 

• Officekit met conferentiebenodigdheden 

• Gebruik van flip-over met papier en stiften 

• Gebruik van projectiescherm 

• Gratis draadloos internet tijdens de bijeenkomst 

 

Prijs € 37,50 per persoon 
Zaal aangepast naar het aantal personen. 

Arrangementen zijn incl. zaalhuur volgens dagdelen. 

Tarieven voor sub- of expositiezalen zijn op aanvraag. 

Bovenstaand tarief is geldig bij minimaal 10 personen.  

Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag  

een offerte op maat. 

 

 

 

32–uurs Basis Arrangement 

• 12-uurs comfort arrangement 

• Overnachting in een standaard kamer o.b.v.  

één persoon per kamer 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

• 8-uurs comfort arrangement 

 

Prijs vanaf € 166,20 p.p. bij 10 deelnemers  
Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag  

een offerte op maat. 

 

 
 

 

 

12-uurs Basis Arrangement 
• Onbeperkt koffie, thee en water tijdens de  

bijeenkomst 

• Uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant 

• 3-Gangen keuzediner exclusief dranken 

• Officekit met conferentiebenodigdheden 

• Gebruik van flip-over met papier en stiften 

• Gebruik van projectiescherm 

• Gratis draadloos internet tijdens de bijeenkomst 

 

Prijs € 61,00 per persoon 
Zaal aangepast naar het aantal personen. 

Arrangementen zijn incl. zaalhuur volgens dagdelen. 

Tarieven voor sub- of expositiezalen zijn op aanvraag. 

Bovenstaand tarief is geldig bij minimaal 10 personen.  

Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag een offerte 

op maat. 

 

 

56–uurs Basis Arrangement 
• 2x 12-uurs comfort arrangement 

• 1x 8-uurs comfort arrangement 

• 2x Overnachting in een standaard kamer o.b.v.  

één persoon per kamer 

• 2x Uitgebreid ontbijtbuffet 

 

Prijs vanaf € 265,15 p.p. bij 10 deelnemers 
Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag  
een offerte op maat. 
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Comfortarrangementen 

 

4-uurs Comfort Arrangement 

• Ontvangst met koffie, thee en lekkernij 

• Onbeperkt koffie, thee, water en frisdrank  

tijdens de bijeenkomst 

• Smoothies, handfruit, zoetigheden en mints 

• Blocnotes, schrijfwaren en naamkaarten 

• Officekit met conferentiebenodigdheden 

• Gebruik van flip-over met papier en stiften 

• Gebruik van beamer met projectiescherm in de 

plenaire zaal 

• Gratis draadloos internet tijdens de bijeenkomst 

 

Prijs € 23,50 per persoon 
Zaal aangepast naar het aantal personen. 

Arrangementen zijn incl. zaalhuur volgens dagdelen. 

Tarieven voor sub- of expositiezalen zijn op aanvraag. 

Bovenstaand tarief is geldig bij minimaal 10 personen. Voor 

groepen vanaf 30 personen maken wij graag een offerte op 

maat. 

 

 

 

 

24–uurs Comfort Arrangement 
• 12-uurs comfort arrangement 

• Overnachting in een standaard kamer o.b.v. één per-

soon per kamer 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

 

Prijs vanaf € 151,20 p.p. bij 10 deelnemers 
Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag  

een offerte op maat. 

 

 

 

 

 

8-uurs Comfort Arrangement 
• Ontvangst met koffie, thee en lekkernij 

• Onbeperkt koffie, thee, water en frisdrank  

tijdens de bijeenkomst 

• Smoothies, handfruit, zoetigheden en mints 

• Uitgebreid live cooking lunchbuffet in ons  

restaurant 

• Blocnotes, schrijfwaren en naamkaarten 

• Officekit met conferentiebenodigdheden 

• Gebruik van flip-over met papier en stiften 

• Gebruik van beamer met projectiescherm in de  

plenaire zaal 

• Gratis draadloos internet tijdens de bijeenkomst 

 

Prijs € 42,50 per persoon 
Zaal aangepast naar het aantal personen. 

Arrangementen zijn incl. zaalhuur volgens dagdelen. 

Tarieven voor sub- of expositiezalen zijn op aanvraag. 

Bovenstaand tarief is geldig bij minimaal 10 personen. Voor 

groepen vanaf 30 personen maken wij graag een offerte op 

maat. 

 

 

32–uurs Comfort Arrangement 
• 12-uurs comfort arrangement 

• Overnachting in een standaard kamer o.b.v. één  

persoon per kamer 

• Uitgebreid ontbijtbuffet 

• 8-uurs comfort arrangement 

 

Prijs vanaf € 178,95 p.p. bij 10 deelnemers  
Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag  

een offerte op maat. 

 

 
 

 

 

12-uurs Comfort Arrangement 
• Ontvangst met koffie, thee en lekkernij 

• Onbeperkt koffie, thee, water en frisdrank  

tijdens de bijeenkomst 

• Smoothies, handfruit, zoetigheden en mints 

• Uitgebreid Live Cooking Lunchbuffet in ons  

restaurant 

• 3-Gangen keuzediner inclusief binnenlands  

gedistilleerd drankenarrangement (max.1½ uur) 

• Blocnotes, schrijfwaren en naamkaarten 

• Officekit met conferentiebenodigdheden 

• Gebruik van flip-over met papier en stiften 

• Gebruik van beamer met projectiescherm in de  

plenaire zaal 

 

Prijs € 71,00 per persoon 
Zaal aangepast naar het aantal personen. 

Arrangementen zijn incl. zaalhuur volgens dagdelen. 

Tarieven voor sub- of expositiezalen zijn op aanvraag. 

Bovenstaand tarief is geldig bij minimaal 10 personen.  

Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag een offerte 

op maat. 

 

56–uurs Comfort Arrangement 
• 2x 12-uurs comfort arrangement 

• 1x 8-uurs comfort arrangement 

• 2x Overnachting in een standaard kamer o.b.v. één 

persoon per kamer 

•  2x Uitgebreid ontbijtbuffet 

 

Prijs vanaf € 283,90 p.p. bij 10 deelnemers  
Voor groepen vanaf 30 personen maken wij graag een offerte 

op maat. 
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1-uurs Vergaderbuffet 
 

 

Saté buffet 

• Kipsaté in pindasaus 

• Gamba’s uit de wok met pittige saus 

• Gele rijst 

• Friet 

• Zoetzure komkommersalade, atjar en kroepoek 

• Stokbrood met room- en kruidenboter 

Prijs: 22,50 per persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasagne buffet 

• Lasagne met zalm 

• Lasagne bolognaise 

• Komkommersalade  

• Tomatensalade 

• Twee wisselende salades 

• Stokbrood met room- en kruidenboter 

Prijs: 18,50 per persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stoverij buffet 

• Stoverij van vlees 

• Stoverij van vis 

• Aardappelpuree 

• Drie wisselende salades  

• Zilveruitjes en augurken  

• Stokbrood met room- en kruidenboter 

Prijs: 18,50 per persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekbaar als diner tijdens een  

vergaderarrangement in de zaal of in de lounge 

Minimaal 30 volwassenen 
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Plattegrond bovenzalen (1e etage) 
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Plattegrond Zeeland zaal (etage –1, geen lift) 



 

 

 

Zalen en capaciteit 
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Zaal Grootte Theater Cabaret U-vorm Carré School Buffet 

Westerschelde 40 m²  20 16 12 16 12 - 

Veersemeer 63 m²  55 40 24 26 24 27 

Grevelingen 1 63 m²  55 40 24 26 24 27 

Grevelingen 2 81 m²  65 50 26 32 28 45 

Oosterschelde 192 m²  150 120 40 44 60 117 

Zeeland 480 m²  300 250 40 44 100 250 

Haringvliet,  

Westerschelde & 

Oosterschelde 

 

263 m²  

 

190 

 

150 

 

- 

 

- 

80 138 

Grevelingen 1 & 

Veersemeer 

126 m²  100 80 30 36 46 63 

Grevelingen 1 &  

Grevelingen 2 

144 m²  120 90 36 40 50 81 

Grevelingen 1,  

Grevelingen 2 & 

Veersemeer 

 

207 m²  

175 130 40 44 62 108 
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Algemene Voorwaarden 

Uniforme Voorwaarden Horeca 

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, die wij graag op verzoek 

toezenden. Indien de Uniforme Voorwaarden Horeca afwijken van onze algemene voorwaarden,  

prevaleren de algemene voorwaarden. 

 

Definitief aantal gasten 

De opgave van het definitieve aantal gasten vernemen wij graag twee weken voor de  

reserveringsdatum. Tot uiterlijk één werkdag voor de reserveringsdatum kan het definitieve aantal  

gasten kosteloos tot maximaal 10% worden verminderd.  

 

Voorschot- en betalingsvoorwaarden 

Wij behouden ons het recht voor, een aanbetaling te vragen conform de Uniforme Voorwaarden  

Horeca. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. Het  

aanbetalingbedrag bedraagt 75% van de reserveringswaarde en dient uiterlijk twee weken voor de  

reserveringsdatum vooruit te worden betaald. Indien de aanbetaling niet tijdig is ontvangen behouden 

wij ons het recht voor de reservering te annuleren. 

De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij 

betaling na de vervaldatum bent u 3% kredietbeperking over het factuurtotaal verschuldigd. 

Bij betaling met creditcard wordt een toeslag van 4% over de factuur in rekening gebracht. 

 

Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies 

Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke 

zich in de gehuurde ruimtes bevinden. Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico van eigenaar  

en/of belanghebbende. 

 

Gepubliceerde prijzen 

Alle tarieven zijn inclusief BTW. 



 

 

Van der Valk Hotel Goes 

Anthony Fokkerstraat 100 

4462 ET Goes 

 

+31 (0)113 31 58 00 

www.hotelgoes.nl 

sales@goes.valk.nl 


