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Welcome home!
Met meer dan honderd hotels en vrijwel overal een familielid aan het roer, is Van der Valk
wereldwijd een uniek familiebedrijf. Een familiale samenwerking die al generaties zorgt voor
mooie verhalen.
In het gloednieuw 4* Van der Valk hotel Mechelen
kom je thuis. Het hotel is een plek waar je als gast
graag vertoeft.
Het gezin Worhmann verwelkomt je graag in hun
hotel. Coen en Mireille hebben er, samen met hun vier
kinderen Nina, Amber, Roy en Joyce, een warme plek
van gemaakt met een unieke stijl en een naturelle
gastvrijheid.
Roy Wohrmann, vierde generatie Van der Valk, is
zaakvoeder. Hij runt, samen met zijn zussen Nina,
Amber en Joyce, alle departementen van het hotel.
Een echt familiebedrijf, en dat voel je!

Het gezin Wohrmann. Coen en Mireille Wohrmann, samen
met hun vier kinderen, Nina, Amber, Roy en Joyce.
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De werknemers van het hotel vormen een hecht team.
De kernwaarden van ons team zijn professionaliteit,
service en hospitality. Dit alles met een grote portie
gezelligheid en vrolijkheid. Er wordt veel belang
gehecht aan ieders talenten om iedereen te laten
uitblinken in hun job. Dit zorgt er voor dat we jou en
je gasten de beste service kunnen bieden.
Wij heten je graag welkom op deze unieke locatie.
Samen met jou zullen wij er alles aan doen om van
jouw meeting of event een groot succes te maken!
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Al uw events in een uniek kader
Wist je dat het uniek 4* Van der Valk hotel Mechelen vroeger het grootste zwembad van de stad
was? ‘Den Ouwen dok’, een groots gebouw met veel aandacht voor architecturale details en een
praktische indeling.
In 1924, enkele jaren na de 1e Wereldoorlog, opende
‘den Dok’ zijn deuren. Je kon er niet enkel terecht
voor het grote zwembad, ook verschillende andere
sporten hadden er hun thuisbasis gevonden.
Het badhuis had een prominente plaats in het
indrukwekkende
gebouw.
Hier
kwamen
de
buurtbewoners met hun gezin om zich te wassen en
te genieten van een warm bad. Deze badkamers zijn
voor een groot stuk bewaard gebleven en bevinden
zich in dezelfde gang als de vergaderzalen. Enkele
badkamers zijn opslagruimte geworden, sommigen
een kleine boardroom, en in anderen vind je zelfs nog
één van de oude baden.
Om het zwembad te betreden, moest je
passeren langs de kleedcabines. Ook tijdens
de verbouwingen is er strikt op toegekeken
dat deze ruimte bewaard bleef in al zijn glorie.

Iets drinken? Dat kon natuurlijk ook. Op de exacte plek
waar vroeger allerlei drankjes over de toog gingen,
word je nu ontvangen met de grootste glimlach.
De receptieruimte is een warme en uitnodigende
plek geworden, die praktisch is ingedeeld voor al je
evenementen.
De familie Wohrmann heeft er ook voor gezorgd dat
het belangrijkste aspect de blikvanger zou worden van
het nieuwe hotel. Het oude zwembad is omgetoverd
tot een prachtige siervijver. Reserveer 1 van de 56
Poolview kamers, en geniet van op het balkon van de
vijver met waterplanten, vissen en een schitterende
fontein. Als je goed kijkt kan je de authentieke
elementen van het zwembad nog terugvinden.
Van der Valk hotel Mechelen biedt een mooie mix van
authentieke en moderne elementen. Het jonge team
zorgt voor een frisse wind in service en gastvrijheid.
Het hele hotel is ingericht met kwaliteitsvolle
materialen met veel oog voor detail.
Met plezier nodigen wij je in Van der Valk hotel
Mechelen, om van de huiselijkheid te genieten en
heerlijk te vertoeven!

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Nice to meet you
Op zoek naar de locatie voor een succesvolle vergadering? Van der Valk hotel Mechelen
combineert moderne faciliteiten en een gastvrije service en organiseert voor iedereen
vergaderingen op maat.
Gaat het over een training, boardmeeting,
congres… Door onze ruime ervaring ben je bij ons
in goede handen! Van der Valk hotel Mechelen
beschikt over 7 multifunctionele zalen die elk
voorzien zijn van moderne technische faciliteiten
zoals ingebouwde beamer, projectiescherm,
klimaatbeheersing, geluidsinstallatie en gratis
WIFI.
Daarenboven beschikken alle zalen over natuurlijk
daglicht en authentieke elementen. Enkele zalen
kijken ook uit op de prachtige siervijver. Alle zalen
zijn flexibel ingedeeld zodat de benodigde ruimte
snel en makkelijk naar jouw wensen kan worden
aangepast.

Van der Valk hotel Mechelen werkt samen
met een vaste AV-partner voor al je wensen
aangaande multimedia, licht- en geluid en
hoogtechnologische benodigdheden.
Samen met jou werkt het jonge en dynamische
eventteam graag een succesvol event uit. Dit door
een zeer persoonlijke service, oog voor detail en
flexibiliteit. Met deze troeven kijkt het team er
naar uit om de handen in elkaar te slaan.

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Zalenoverzicht
De meeting- en eventruimtes zijn flexibel aanpasbaar aan jouw wensen. We zijn ervan
overtuigd dat we de perfecte match voor jouw meeting of event vinden.

August en Carolus

Gustaaf

Rombouts

•
•
•

•

•
•

Nespresso koffiemachine
Interactief TV-scherm
Koelkast met frisdranken

•
•

Prachtig zicht en toegang tot
de siervijver
Interactief TV-scherm
Koelkast met frisdranken

•
•

August: kunstenaar die het
standbeeld ‘De Redder’ heeft
ontworpen
Carolus: van het bekende
Mechelse Carolus bier
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Naar Gustaaf van Hoey,
beiaardier van Mechelen

Nespresso koffiemachine
Voorzien van alle
AV-materialen
Ideale setting voor
opleidingen en workshops
Koelkast met frisdranken

Naar de Sint-Romboutstoren
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Zaal

M2

U-vorm

Theater

Cabaret

Carré/
Blok

Diner
(rond)

School

-

August

33

14

30

-

14

-

-

-

Carolus

29

10

25

-

8

-

-

-

Gustaaf
Rombouts
Keizer Karel

36

16

35

-

16

-

-

-

100

30

70

40

30

40

36

-

150

32

80

72

32

72

36

150

Petrus

150

40

80

72

40

104

56

150

Rubens

240

60

240

96

60

136

80

300

Kerus

300

-

100

-

30

176

56

300

Kerub
Peruk

390

-

240

96

60

208

80

450

540

-

-

-

-

320

600

Petrus

Keizer Karel

Rubens

•

•

•

•
•
•
•

Ideale zaal voor netwerken,
diner en receptie
Prachtige zicht en toegang
tot de siervijver
Gelegen naast de
buffetruimte
Eigen bar
Aansluiting voor microfoon

Naar de Sint- Peter en
Pauluskerk op de Mechelse
veemarktstandbeeld

•
•
•

Perfecte zaal voor receptie
en ontvangst
Aansluitend aan Petrus en
Rubens
Toegang tot de siervijver
Eigen bar

Naar Keizer Karel van Mechelen

•
•
•

Uiterst unieke setting voor
privé als professioneel
Voorzien van alle AVmaterialen
Ingang voor laden- en lossen
Aansluitend op Keizer Karel

Naar het schilderij van Pieter Paul
Rubens in de Sint-Janskerk

(Door middel van verschuifbare wanden kunnen deze zalen samengevoegd worden. De capaciteit vergroot zo tot 500 gasten.)
Van der Valk Hotel Mechelen |
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Plattegrond
14
11

10

11
12

8

13

9
6

7

5

15

1

2

16

19

17

4

3

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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INKOM

11

TOILETTEN

RECEPTIE

12
13
14
15
16
17
18
19

MONUMENTEN GANG

BAR BERNARD
RESTAURANT OUWEN DOK
SIERVIJVER
TERRAS
AUGUST
CAROLUS
GUSTAAF
ROMBOUTS

KEIZER KAREL
RUBENS
PETRUS
BUFFETRUIMTE
ONTBIJTRUIMTE
KEUKEN
OUDE KLEERHOKJES

Ve r ra s s e n d va n zel f s p reke n d | Va n d e r Va l k Hotel Me ch e l e n

Meetingpackages
Coffee time
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee, water en frisdranken in de zaal
1 of 2 keer coffeebreak met een gezonde en zoete snack
Gebruik van meetingkit en 1 flipchart

4u: €12/pp
8u: €19.50/pp
*excl. zaalhuur

Snack Time
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee, water en frisdranken in de zaal
1 of 2 keer coffeebreak met een gezonde en zoete snack
Broodjeslunch met soep
Gebruik van meetingkit en 1 flipchart

4u: €32/pp
8u: €39/pp
*excl. zaalhuur

Business Time
•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee, water en frisdranken in de zaal
1 of 2 keer coffeebreak met een gezonde en zoete snack
Groepen < 30 : 2-gangen lunch
Groepen > 30 : warm- en koud buffet
Gebruik van meetingkit en 1 flipchart

4u: €46/pp
8u: €52/pp
*excl. zaalhuur

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Let’s lunch
Hard work should be rewarded with good food.
Leg het werk even opzij en geniet van een heerlijke lunch!
Hierbij heeft u de keuze om in ons prachtig restaurant of in een van de zalen gebruik te maken van een business
lunch óf te genieten van een uitgebreid buffet. Wilt u liever kiezen van de uitgebreide menukaart in ons à la carte
restaurant? Wij reserveren met veel plezier een mooie tafel voor u.

Uitgebreid lunchbuffet
•
•

Inbegrepen in meetingpakket Business Time
Vanaf 30 personen

Heb je speciale wensen, of wil je een lunch op maat?
Onze chef springt hier graag creatief mee om.

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Your table is ready…
Dineren en alles wat erbij komt kijken!
De chef-kok stelt enkele keren per jaar een nieuw menu
samen, om het beste van het seizoen en uit onze streek
te kunnen aanbieden. Je kan kiezen uit verschillende
gangen, vraag er zeker naar!
Het restaurant-team gaat zeer zorgvuldig om met
voedselallergieën en voedselintoleranties. Laat dit
tijdig weten zodat de chef goed kan inspelen op al jouw
wensen & behoeften.
Groepen tot 30 personen kunnen terecht in het
restaurant, of op aanvraag in één 1 van de gezellige zalen.
Indien de groep groter is dan 30 personen, zal er een
mooie zaal gereserveerd worden. Er wordt in dat geval
een zaalhuur aangerekend. ( volgens beschikbaarheid)
Zodoende een vlotte service te kunnen garanderen,
vragen wij om jouw menukeuze voor het event op
voorhand door te geven aan het eventteam.

Drankenarrangement
Geniet tijdens je diner van één van onze
zorgvuldig geselecteerde drankenforfaits
Huiswijn		
Alcoholvrij

2.5u 		
2,5u 		

€ 21,00
€ 10,00

Supplement van €4/pp per verlenging
van een half uur.
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Cheers to you
Heb je iets te vieren? Wil je met collega’s en/of klanten de dag evalueren? Dat is mogelijk in of
nabij je meetingzaal of in onze sfeervolle huisbar Bar Bernard.
Je kan kiezen uit één van de speciaal samengestelde receptiepakketten. Tijdens de zomermaanden kan je tijdens het
borrelen genieten van het Zuiderterras aan de Keerdok of rond het oude zwembad, dat is omgetoverd tot een siervijver.

Be casual

Be trendy

Be chique

•
•

•
•
•

•
•
•

Huiswijnen
Koffie, thee, water
en frisdranken

1u : €12/pp
2u : €22/pp

Cava
Huiswijnen
Koffie, thee, water
en frisdranken

1u : €16/pp
2u : €24/pp

Champagne
Huiswijnen
Koffie, thee, water
en frisdranken

1u : €20/pp
2u : €28/pp

Something is missing… Hapjes!
Afhankelijk van je wensen en budget kunnen er nog tal van lekkere hapjes toegevoegd worden aan jullie borrel.
Dit varieert van € 7,5/pp tot € 20/pp.

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Celebrate with us
Heb je iets te vieren en ben je op zoek naar de ideale partner om je een overgetelijke dag
te bezorgen? Look no further! Bij Van der Valk hotel Mechelen ben je aan het juiste adres.
Ons eventteam staat voor jou klaar om samen een onvergetelijk event te organiseren. We brainstormen over alle
mogelijkheden, wensen en behoeften. Samen maken we er een succesverhaal van!

De opties zijn eindeloos! Onze passie voor maatwerk zorgt ervoor dat we elk feest tot in de puntjes uitwerken.
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Buffet your way
Van der Valk hotel Mechelen beschikt over een modern uitgeruste
buffetruimte met een livecooking gedeelte. Dit zorgt ervoor dat alle
buffetten geserveerd worden met de hoogste kwaliteitsstandaarden.
Ook hier werkt de chef op maat van jouw wensen. In samenspraak met de chef-kok kunnen we
buffetten van over heel de wereld voorzien. Want buffetten, dat is onze specialiteit!
Nieuwsgierig? Vraag naar onze infofiches.
Voor meer uitleg over diner en receptie verwijzen we graag naar pagina’s 13-14.

Life is short, have dessert!
Van der Valk hotel Mechelen staat gekend voor zijn heerlijke
dessertbuffetten die variëren in grootte en invulling.

Samen met jou stemmen we dit af naargelang budget en smaak. Speciale verzoekjes zoals
een taart met logo, huwelijkstaarten… zijn uiteraard geen probleem. Voor elk wat wils!

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Hola! Tapas!
Een drukke dag achter de rug? Een stresserende week voor de boeg?
Niets beter dan een heerlijke tapasavond met vrienden of collega’s om
samen te genieten.
Lekker eten in groep schept een band. Van der Valk hotel Mechelen
biedt de ideale setting voor een tapasavond op het zonnige terras of in
het stijlvolle restaurant.

Tip!
Combineer je tapasavond met een drankenarrangement
Naargelang wens en budget stellen wij voor jullie een
mooie tapasplank samen. Van €7.5/pp tot €20/pp.

Keep calm and…GRILL!
Van zodra het zonnetje begint te schijnen komen de
barbecuekriebels naar boven.
De Van der Valk Toucanmasters staan voor jou klaar om de beste
stukjes vlees en vis te grillen, altijd geserveerd met een ruim aanbod
aan zomerse slaatjes.

Onze barbecuevariaties zijn
te verkrijgen vanaf €29/pp.
Nieuwsgierig?
Vraag naar onze infofiches.
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Celebration of life
- Uitvaartdiensten -

Van der Valk hotel Mechelen is de ideale partner om jou te begeleiden tijdens deze emotionele reis.
Samen zoeken we naar de gepaste manier om afscheid te nemen van je geliefde.
Er wordt een verzorgde koffietafel voorzien in een private zaal, zodat het gezelschap in alle rust bij
elkaar kan zijn. Zo kunnen geliefden, vrienden en familie mooie herinneringen ophalen in een serene
sfeer.

Koffietafel vanaf €19/pp.
Meer weten? Vraag naar onze infofiches.

Is eating a sport too?
- Sportmenu’s -

Food is fuel, choose wisely! Elke goede sportprestatie begint bij een energievolle maaltijd. Van der Valk
hotel Mechelen gaat graag als jullie sidekick aan de slag om een gezonde lunch of diner te bereiden
.
De chef-kok gaat als scheidsrechter aan het werk om de perfecte combinatie te vinden tussen gezond
en lekker!
Rekening houdend met je dieetwensen komen we tot de ideale match.

Vanaf €29/pp.
Nieuwsgierig?
Vraag naar onze infofiches.

Van der Valk Hotel Mechelen |
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Mechelen’s mooiste
- Omgeving en bereikbaarheid -

Mechelen ligt in het hart van Vlaanderen, halfweg tussen Brussel en Antwerpen. Kom je met de trein, de wagen of
het vliegtuig: Mechelen is voor iedereen makkelijk bereikbaar. Laat je verleiden door zoveel stedelijke charme en
gezelligheid. Mechelen is verrassend en authentiek!
Adres: Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen

Parkeermogelijkheden
De openbare parking gelegen voor het hotel, op het Rode Kruisplein, telt 207 parkeerplaatsen. Deze parking is
betalend tijdens de week van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Tijdens de weekends is deze parking gratis
toegankelijk.

Van der Valk
Mechelen

Mechelen Centrum

Het centrum is op 10 minuten wandelafstand.
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We
to
meet you!
Het eventteam van Van der Valk hotel Mechelen
staat alvast te popelen om jou te mogen
ontmoeten.
Zit je na het lezen van deze brochure nog met
vragen, opmerkingen of wens je een offerte op
maat? Aarzel niet en neem contact op:

Elena Verschueren
Meeting- en events coördinator
events@hotel-mechelen.be
+32 472 50 08 77

Van der Valk Hotel Mechelen |
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VAN DER VALK
HOTEL MECHELEN

Van der Valk Hotel Mechelen
Rode-Kruisplein 1-4
2800 Mechelen
015 65 01 65
info@hotel-mechelen.be
www.hotel-mechelen.be
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