Hotel Medemblik beschikt over 2 zalen en een suite. De beide zalen hebben een
andere inrichting en zijn bruikbaar in een aantal opstellingen. De suite is alleen als
boardroom of extra ruimte te gebruiken
In ons restaurant, het Wapen van Medemblik, serveren wij uw ontbijt, vergaderlunch,
middag breaks en diner, maar is er ook voldoende ruimte om het restaurant te
gebruiken als extra ruimte om even rustig met een flipover te brainstormen.
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Diner

Zakelijk verwenarrangement € 57,50
Wij ontvangen u in Het Wapenkwartier met verse koffie en lekkere roomboterkoekjes.
Doorlopend staat er in de ruimte vers water met munt en
in ochtendpauze serveren wij wat zoete lekkernijen.
Wij serveren een “healthy lunch” met salade, belegde minibroodjes, soepje van het seizoen,
smoothy en fruit. Tijdens de middagpauze serveren wij in de Lounge een afternoon tea met scones
en sandwiches. Er staat in de zaal een koelkast met frisdranken.
In de zaal maakt u gebruik van ons presentatiescherm inclusief geluidsinstallatie en flip over.
U kunt gezellig borrelen ter afsluiting, waarbij wij een hapjesplateau serveren met
koude en warme hapjes, robuust brood en dips (€ 5,50 p.p. extra exclusief drank) .
Dit verwenarrangement is op basis van 8 uur, maar is
ook uit te breiden naar een 12- of 24-uurs arrangement.

Vergaderarrangementen Wapenkwartier
Een kwartier was in vroegere dagen een ruimte waar mensen samen kwamen. Zo ook in ons
Wapenkwartier. Deze eigentijdse ruimte is zeer geschikt voor informele brainstormsessies,
U heeft de beschikking over een LCD LED monitor met VGA- en HDMI-aansluiting met geluid, gratis
Wifi en een flipover met vergaderkoffer. In het Wapenkwartier beschikt u tevens over een eigen
koffiemachine om zelf verse koffie, cappuccino of thee te zetten (*).
Komt u gerust eens kijken om de sfeer te proeven van deze bijzondere ruimte.
8-UURS ARRANGEMENT

€ 44,50 P.P.

 Gebruik van het Wapenkwartier vanaf 09.00 tot 17.00 uur inclusief koffie,
mineraalwater, koekjes en mintjes.
 Na de lunch plaatsen wij extra zoete versnaperingen;
 Gebruik van ons Samsung 75” ED75D LCD LED monitor, 1 flip-over en vergaderkoffer;
 Vergaderlunch met soep, extra warm item, fruit, melk en sinaasappelsap.

12-UURS ARRANGEMENT

€ 72,50 P.P.

 Alle items als genoemd bij 8-uurs arrangement;
 Diner bestaande uit 3 gangen met een keuze vlees of vis in het hoofdgerecht.

24-UURS ARRANGEMENT

€ 137,50 P.P.

 Alle items als genoemd bij 12-uurs arrangement met overnachting op basis van logies en ontbijt.

DE ARRANGEMENTEN ZIJN QUA TIJDSDUUR UIT TE BREIDEN :
32-UURS ARRANGEMENT
€ 172,50 per persoon

36-UURS ARRANGEMENT
€ 199,50 per persoon

48-UURS ARRANGEMENT
€ 247,50 per persoon

56-UURS ARRANGEMENT
€ 285,00 per persoon

Bovenstaande arrangementsprijzen zijn gebaseerd op 1 persoon per kamer.


Na de lunch kunt u ook gebruik maken van frisdranken uit onze bar. Deze worden u op basis van werkelijk
verbruik berekend;
 Onze arrangementsprijzen in het Wapenkwartier zijn gebaseerd op deelname van minimaal 12
personen. Bij een aantal deelnemers kleiner dan:
 12 pers.
wordt een toeslag voor zaalhuur in rekening gebracht van € 50,00 per dag;
 8 pers.
wordt een toeslag voor zaalhuur in rekening gebracht van € 75,00 per dag.
 In onze ruimtes en restaurant Het Wapen van Medemblik kunt u gebruik maken van onze KPN hotspot.
Gebruik is gratis beschikbaar;
 De hotelkamers zijn voorzien van Wifi, bad en/of douche, toilet, telefoon, flatscreen TV en haarföhn.
Uiteraard zijn dit onze standaard arrangementen.
In overleg zijn er natuurlijk variaties en aanvullingen mogelijk.

Vergaderarrangementen Souterrain

8-UURS ARRANGEMENT

€ 39,50 P.P.

 Gebruik van het Souterrain vanaf 09.00 tot 17.00 uur inclusief koffie,
mineraalwater, koekjes en mintjes.
 Na de lunch plaatsen wij extra zoete versnaperingen;
 Gebruik van onze beamer en whiteboard, 1 flip-over en vergaderkoffer;
 Vergaderlunch met soep, extra warm item, fruit, melk en sinaasappelsap.

12-UURS ARRANGEMENT

€ 65,00 P.P.

 Alle items als genoemd bij 8-uurs arrangement;
 Diner bestaande uit 3 gangen met een keuze vlees of vis in het hoofdgerecht.

24-UURS ARRANGEMENT

€ 127,50 P.P.

 Alle items als genoemd bij 12-uurs arrangement met overnachting op basis van logies en ontbijt.

DE ARRANGEMENTEN ZIJN QUA TIJDSDUUR UIT TE BREIDEN :
32-UURS ARRANGEMENT
€ 155,00 per persoon

36-UURS ARRANGEMENT
€ 185,00 per persoon

48-UURS ARRANGEMENT
€ 230,00 per persoon

56-UURS ARRANGEMENT
€ 260,00 per persoon

Bovenstaande arrangementsprijzen zijn gebaseerd op 1 persoon per kamer.


Na de lunch plaatsen wij een frisdrankenplateau. Deze worden u op basis van werkelijk
verbruik berekend;
 Onze arrangementsprijzen in het Souterrain zijn gebaseerd op deelname van minimaal 10
personen. Bij een aantal deelnemers kleiner dan 10 personen wordt een toeslag voor zaalhuur in rekening
gebracht van € 30,00 per dag;
 In onze ruimtes en restaurant Het Wapen van Medemblik kunt u gebruik maken van onze KPN hotspot.
Gebruik is gratis beschikbaar;
 De hotelkamers zijn voorzien van Wifi, bad en/of douche, toilet, telefoon, flatscreen TV en haarföhn.

Uiteraard zijn dit onze standaard arrangementen.
In overleg zijn er natuurlijk variaties en aanvullingen mogelijk.

Prijslijst
ZAALHUUR

Hotel Medemblik (*)

eerste dagdeel

vervolgdagdelen

Wapenkwartier:

opstellingen tot 50 pers.
opstellingen tot 75 pers.
opstellingen tot 100 pers.

€ 150,00
€ 175,00
€ 200,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Souterrain:
Suite:

opstellingen tot 25 pers.
opstelling tot 6 pers.

€ 75,00
€ 75,00

€ 50,00
€ 25,00

(*) exclusief AV-middelen

ETEN EN DRINKEN






Kan koffie, op basis van 10 kopjes, incl. roomboterkoekjes
Kan thee, op basis van 6 koppen, incl. roomboterkoekjes
Frisdrankenbuffet
Vergaderkoffietafel met soep, extra item, fruit en (karne)melk)
Vergaderdiner op basis van 3-gangen menu

€
€
€
€
€

17,50 per kan
10,00 per kan
4,50 p.p.
19,50 p.p.
32,50 p.p.

AUDIO VISUELE MIDDELEN: (prijzen per stuk en per dag)





Geluidsinstallatie/versterker, incl. draadloze microfoon
75” ED75D LCD LED monitor
Beamer (1000 ansu) met projectiescherm
Flip-over met papier en vergaderkoffer

€
€
€
€

125,00
75,00
50,00
17,50

Wij kunnen ook geluidsapparatuur of eventueel opnameapparatuur inhuren via derden
(prijzen vragen wij op basis van uw wensen op)

 Parkeergelegenheid: Hotel Medemblik is gelegen aan de Oosterhaven in Medemblik. Langs de
3 havens waar wij aan liggen kunt u gratis parkeren. Rondom het hotel is verder een blauwe
zone waar u overdag maximaal 1,5 mag parkeren op basis van een parkeerschijf.
 Bereikbaarheid: Hotel Medemblik is centraal gelegen tussen een aantal provincies en van
daaruit binnen 30 tot 45 minuten bereikbaar vanuit
o Amsterdam-Hoorn:
A7 en N239
o Leeuwarden-Den Oever:
A7 en N239
o Lelystad-Enkhuizen:
N302 en N240
o Openbaar vervoer:
Vanaf NS station Hoorn met bus 239

