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E: sales@texel.valk.com
www.valktexel.nl

Van harte welkom bij Van der Valk Hotel Texel - De Koog, het
eerste Van der Valk Hotel op de Waddeneilanden. Waar ‘oma
Corry’ geboren werd, kreeg de 4e generatie Van der Valk de
ultieme kans om Hotel de Pelikaan over te nemen. Hotel
Texel is gelegen aan de rand van het Nationaal Park Duinen
van Texel, in een rustige bosrijke omgeving op 20 minuten te
voet van het brede Noordzeestrand. Vanaf het hotel is het 5
minuten fietsen naar het bruisende centrum De Koog.
Het hotel beschikt over:
- 1 boardroom en 4 multifunctionele zalen, die door de
opsplitsbare tussenwanden zijn te combineren tot één grote
(feest)zaal, geschikt voor bijeenkomsten tot maximaal 180
personen.
- 61 hotelkamers, waarvan Comfortkamers, Economy- en
Comfort Plus kamers, Deluxe-, Superior-, en Mindervalide
kamers.
- Restaurant
- Pub
- Sauna
- Terras
- Fietsverhuur
- Gratis parkeergelegenheid
Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in de talrijke
mogelijkheden die Van der Valk Hotel Texel - De Koog u te
bieden hee . Graag informeren wij u nader over onze
mogelijkheden en faciliteiten. U kunt contact met ons
opnemen voor het maken van een afspraak.
Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten in Hotel
Texel - De Koog!
Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers Van der Valk Hotel Texel - De Koog

VERGADEREN
AANTAL PERSONEN

ZAAL

M2

U-VORM

THEATER CARRÉ

De Graafzaal
De Geuszaal
De Jagerzaal
Drijverzaal
Veurkamer (boardroom)
De Graaf-/ Geuszaal
De Geus-/ Jagerzaal
De Jager-/ Drijverzaal
De Graaf-/ Geus-/ Jagerzaal
De Geus-/ Jager-/ Drijverzaal
De Graaf-/ Geus-/ Jager-/
Drijverzaal
Buffetzaal

45
45
45
45
32
95
100
100
145
150
195

17
17
17
17
12 BLOK
27
27
27
-

45
45
45
45
90
90
90
135
135
180

20
20
20
20
32
32
32
-

CABARET
33
33
33
33
60
60
60
90
90
120

SCHOOL
17
17
17
17
35
35
35
52
52
65

PARTIJ

BUFFET

40
40
40
40
15
80
80
80
120
120
180

32
32
32
32
12 DINER
64
64
64
96
96
120

+50

ZAALHUUR
Voor prijzen en beschikbaarheid van de zalen kunt u contact met ons opnemen via 0222 - 317 202 of
sales@texel.valk.com. Naast een bijeenkomst in één van bovenstaande zalen is het mogelijk om onze
pub af te huren. Onze pub is niet alleen geschikt als ruimte voor een feest of borrel, maar ook als
besloten ontvangstruimte voorafgaand een bijeenkomst.

DAGDELEN
1 dagdeel:
2 dagdelen:
3 dagdelen:

8.30 - 12.30 uur | 13.00 - 17.00 uur | 18.00 - 22.00 uur
8.30 - 17.00 uur | 13.00 - 21.00 uur
8.30 - 23.00 uur

VERGADERFACILITEITEN
Extra flipover met papier
Beamer met scherm
Microfoon
Overige apparatuur

€ 12,50
Gratis i.c.m. arrangement
€ 30,00 per dagdeel
€ 50,00 per 2 dagdelen
€ 25,00
Op aanvraag
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VERGADERARRANGEMENTEN (EXCLUSIEF ZAALHUUR)
Wij hebben diverse arrangementen samengesteld, zodat u en uw gasten tijdens de bijeenkomst van alle
gemakken zijn voorzien.
2-UURS VERGADERARRANGEMENT
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | diverse zoete lekkernijen | flessen tafelwater | meeting mints |
vers handfruit | blocnotes en schrijfmateriaal | flip-over | gratis parkeren | Wi-Fi
4-UURS VERGADERARRANGEMENT
Onbeperkt ko ie, thee en frisdranken | diverse zoete lekkernijen | flessen tafelwater | meeting mints |
vers handfruit | blocnotes en schrijfmateriaal | flip-over | gratis parkeren | Wi-Fi
8-UURS VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF BROODJESBUFFET
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | diverse zoete lekkernijen | flessen tafelwater |
broodjesbuffet | vers handfruit | meeting mints | blocnotes en schrijfmateriaal | flip-over
gratis parkeren | Wi-Fi
8-UURS VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF 3-GANGEN DINER
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | diverse zoete lekkernijen | flessen tafelwater |
3-gangen diner inclusief 2 consumpties | vers handfruit | meeting mints | blocnotes en schrijfmateriaal |
flip-over | gratis parkeren | Wi-Fi
12-UURS VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF 3-GANGEN DINER
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | diverse zoete en/of gezonde lekkernijen | flessen
tafelwater | broodjesbuffet | 3-gangen diner inclusief 2 consumpties | vers handfruit | meeting
mints | blocnotes en schrijfmateriaal | flip-over | gratis parkeren | Wi-Fi
24-UURS VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF 3-GANGEN DINER
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | diverse zoete en/of gezonde lekkernijen | flessen tafelwater |
broodjesbuffet | 3-gangen diner inclusief 2 consumpties | overnachting in een Comfort Plus kamer |
ontbijtbuffet | vers handfruit | meeting mints | blocnotes en schrijfmateriaal | flip-over | gratis parkeren |
Wi-Fi

BIJZONDERHEDEN

- De arrangementen zijn exclusief zaalhuur en gebaseerd op gebruik van één zaal.
- Extra benodigdheden en consumpties buiten het arrangement worden apart in rekening gebracht.
- Onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief commissie.
- Bij het boeken van een arrangement kunt u kosteloos gebruik maken van een beamer met scherm
(indien de beschikbaarheid dit toelaat). Indien u van een beamer en scherm gebruik wenst te
maken dan vernemen wij dit graag voorafgaand aan de bijeenkomst.

TEAMBUILDING, ACTIVITEITEN EN GROEPSUITJES

Wilt u even ontspannen tijdens of na een lange dag intensief vergaderen? Combineer dan uw
vergadering of bijeenkomst met een leuke, sportieve teambuilding activiteit. Teambuilding activiteiten
zijn gericht op communicatie en samenwerking en het verbeteren van prestaties en effectiviteit van het
team. In samenwerking met diverse partners op Texel bieden wij unieke activiteiten aan, waardoor u uw
collega's op een ludieke manier nog beter leert kennen!
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LUNCH OF DINER
BROODJESLUNCH €15,50 P.P.
Kop soep | harde belegde broodjes | warme snack | melk en jus d’orange | handfruit | koffie/thee
LUXE BROODJESLUNCH €18,50 P.P.
Kop soep | luxe belegde broodjes | warme snack | melk en jus d’orange | verse fruitsalade
vruchtenkwark | koffie/thee
2 GANGEN KEUZEDINER € 26,50 P.P.
3 GANGEN KEUZEDINER € 32,50 P.P.
PLATEGERECHT € 19,50 P.P.
(Alle bovenstaande diner mogelijkheden zijn exclusief consumpties)

ZOETE VERSNAPERINGEN
Gesorteerd gebak
Texelse specialiteit

€ 3,95
€ 2,50

AFTER MEETING
ARRANGEMENT € 8,00 P.P.
Na afloop van uw bijeenkomst
gezellig een half uurtje borrelen?
Wij serveren onbeperkt
drankjes ((speciaal)bier/wijn/
fris/vruchtensappen) en
2 gesorteerde hapjes
per persoon

VERLENGEN?
Een half uur voor € 4,50
p.p.

HARTIGE VERSNAPERINGEN
Belegd broodje*
Luxe belegd broodje**
Zacht broodje kroket
Warm kaas- of saucijzenbroodje

€
€
€
€

3,50
4,85
3,50
3,50

UITBREIDEN MET
BORRELPLATEAU?
Kaas, gemarineerde olijven
en nootjes
voor € 4,00 p.p.

*Ham | kaas | brie | kipfilet | hummus | spek, tomaat & basilicum
**Zalm | carpaccio | geitenkaas | oude kaas | hummus

DRANKENARRANGEMENT
2 UUR € 14,00 | 3 UUR € 17,50 | 4 UUR € 21,00 | 5 UUR € 24,00
Bij alle diners en buffetten kunt u gebruik maken van een drankenarrangement, bestaande uit:
Koffie | thee | tapbier | alcoholvrij bier | Radler 2.0 | Radler 0.0 | huiswijn | frisdrank |
vruchtensappen

DRANKEN OP BASIS VAN NACALCULATIE
Indien u geen drankenarrangement wenst, is het uiteraard te allen tijde mogelijk
zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken te bestellen op basis van
nacalculatie. Deze worden achteraf aan u doorberekend tegen de dan geldende
prijzen.
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RECEPTIE- EN FEEST
ARRANGEMENTEN
Hieronder vindt u onze arrangementen. Vanzelfsprekend zijn er meer mogelijkheden voor uw
bijeenkomst of feest. Deze bespreken we graag zodat de dag naar uw wens kan worden ingevuld.
RECEPTIE- OF VERJAARDAGSARRANGEMENT € 19,50 p.p.
VANAF 20 PERSONEN | ARRANGEMENTDUUR 2 UUR
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak | onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands
gedistilleerd en speciaal bier | op de (sta)tafels plaatsen wij een borrelplateau* | assortiment warme
hapjes (2 p.p.)
FEESTAVOND ARRANGEMENT € 32,50 p.p.
VANAF 20 PERSONEN | ARRANGEMENTDUUR 4 UUR
Ontvangst met ko ie/thee of welkomstaperitief met gesorteerd gebak | onbeperkt drankjes, exclusief
buitenlands gedistilleerd en speciaal bier | op de (sta)tafels plaatsen wij een borrelplateau* | 2 koude
hapjes p.p. | 2 warme hapjes p.p.
*Het borrelplateau bestaat uit: kaas, gemarineerde olijven en nootjes
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BUFFETTEN
Onze uitgebreide keuze aan bu etten zorgt voor de perfecte invulling voor gezelschappen. Wij serveren
de diverse bu etten vanaf 20 volwassenen. Bij gezelschappen kleiner dan 20 personen berekenen wij de
minimum afname van 20 volwassenen. Vanzelfsprekend kunnen wij met vegetarische of andere dieetwensen rekening houden. Graag vernemen wij dit tijdig van u.

BRUNCHBUFFET
€ 27,50 p.p.| KIND 4 T/M 11 JAAR € 14,50 p.p.| KIND T/M 3 JAAR GRATIS
Wij ontvangen u en uw gasten graag met een bruisend welkomstdrankje en een heerlijke soep. Hierna
presenteren wij u op een royaal buffet een keuze aan warme en koude specialiteiten, een uitgebreid
assortiment aan vis- en vleesgerechten, heerlijke salades, diverse soorten broodbeleg en verschillende
soorten luxe broodjes. Uiteraard vergeten wij de kinderen niet. Voor hen staan op een apart buffet
diverse kindergerechten klaar, waaruit zij kunnen kiezen. Als afsluiting van de brunch verwelkomen wij u
graag bij ons dessertbuffet, waarop allerlei zoete heerlijkheden, ijs- en bavaroistaarten, vers fruit,
slagroom en diverse aanvullingen klaarstaan.
Gedurende de brunch serveren wij onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensap. Overige dranken zijn niet
inbegrepen bij het brunchbuffet en worden geserveerd op basis van nacalculatie.
Voor het brunchbuffet hanteren wij een duur van circa 2,5 uren.

DUINEN VAN TEXEL BUFFET
€ 25,50 p.p.
Voorgerecht
Kop soep
Koude gerechten
Rijk assortiment broodsoorten met kruidenboter
Gerookte zalm
Noorse garnaal
Pepermakreel
Serranoham met watermeloen
Verschillende soorten huisgemaakte salades
Diverse sauzen
Warme gerechten
Visstoof met mosterdsaus
Malse stukjes kip in satésaus
Cajunprocureur met rode wijn jus
Aardappelwedges
Rijst
Gemengde groente
Dessertbuffet (optioneel - € 8,25 per persoon)
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WADDEN BUFFET
€ 29,50 p.p.

Koude gerechten
Rijk assortiment broodsoorten met kruidenboter
Gerookte zalm
Noorse garnaal
Gerookte regenboogforel
Rundercarpaccio
Boerenpaté
Serranoham met watermeloen
Verschillende soorten huisgemaakte salades
Diverse sauzen

KINDERMENU
€ 14,50 p.p. (4 t/m 11 jr)
Keuze uit een gerecht
van de
kindermenukaart
Drankje naar keuze
Kinderijsje

Warme gerechten
Zalmfilet met romige saus
Malse stukjes kip in satésaus
Gesneden varkenshaas met champignonsaus
Runderstoof
Aardappelwedges
Rijst
Gemengde groente
Dessertbuffet (optioneel - € 8,25 per persoon)
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DE KOOG BUFFET
€ 35,50 p.p.

Voorgerecht (uitgeserveerd aan tafel)
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en rucola
Koude gerechten
Rijk assortiment broodsoorten met kruidenboter
Gerookte zalm
Noorse garnaal
Gerookte regenboogforel
Gepocheerde zalm
Vitello tonato
Boerenpaté
Texelse lamsham
Verschillende soorten huisgemaakte salades
Diverse sauzen
Warme gerechten
Kabeljauw met gamba’s
Malse kip in satésaus
Diamanthaas met rode wijn saus
Hele beenham met honingmosterdsaus
Texelse lamsstoof
Aardappelwedges
Rijst
Gemengde groente

Heeft u of iemand in uw
gezelschap een allergie?
Graag vernemen wij dit
tijdig van u! Onze keuken
werkt met alle 14
allergenen.

Dessertbuffet (optioneel - € 8,25 per persoon)

UW BUFFET UITBREIDEN
DRANKENARRANGEMENT
2 uren € 14,00 p.p. | 3 uren € 17,50 p.p. | 4 uren € 21,00 p.p. | 5 uren € 24,00 p.p.
Bij alle diners en buffetten kunt u gebruik maken van een drankenarrangement,
bestaande uit: Koffie | thee | tapbier | alcoholvrij bier | Radler 2.0 | Radler 0.0 | huiswijn |
frisdrank | vruchtensappen
DESSERTBUFFET
€ 8,25 p.p.
Bestaande uit o.a. bavarois- en ijstaarten, soesjes, petit desserts en verse fruitsalade
DAME BLANCHE
€ 5,00 p.p.
Vanilleroomijs | chocoladesaus | slagroom | notencrumble
VANILLEROOMIJS MET WARME KERSEN €
5,00 p.p.
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HOTELACCOMODATIE
Naast de complete verzorging van uw vergaderarrangementen, feesten en partijen, biedt Van der Valk
Hotel Texel-De Koog u ook de gelegenheid om te overnachten in één van onze sfeervol ingerichte
kamers. Wij zijn een 4-sterren accommodatie en beschikken over 61 comfortabele kamers die verschillen
in grootte en uitstraling. Er zijn diverse kamertypes, zoals Economy, Comfort, Comfort Plus kamers,
Deluxe-, en Mindervalide kamers.
Alle kamers zijn voorzien van een ruime badkamer met toilet, wastafel en een douche en/of bad.
Daarnaast beschikt iedere hotelkamer over faciliteiten als een föhn, telefoon, flatscreentelevisie,
laptopkluis, minibar, airconditioning en koffie- en thee faciliteiten.
Naast de zalen en hotelkamers beschikt het hotel over een sfeervol restaurant, waar dagelijks een
uitgebreid ontbijtbuffet wordt geserveerd. Ook kunt u in ons restaurant genieten van een lunch of
smaakvol à la carte diner. In de pub of op het terras is het tevens mogelijk om te borrelen na een gezellig
uitstapje op het eiland.

Kamerprijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar
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ROUTEBESCHRIJVING
VANUIT DEN HELDER MET DE BOOT NAAR TEXEL
Uw bezoek aan Van der Valk Hotel Texel – De Koog begint met uw reis naar de veerhaven Den Helder.
Ieder uur vaart er vanuit Den Helder op het halve uur een veerboot richting Texel. Bij het locket van de
Teso-bootdienst kunt u een kaartje kopen, of op www.teso.nl. De overtocht van Den Helder naar Texel
duurt ongeveer 20 minuten.
MET HET OPENBAAR VERVOER NAAR TEXEL
De veerhaven in Den Helder is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het station in Den Helder
neemt u lijnbus 33. Deze bus zet u af voor de ingang voor voetgangers en (brom)fietsers en sluit perfect
aan op de boot. Wanneer u bent aangekomen op Texel biedt de Texelhopper de perfecte uitkomst voor
uw reis naar Van der Valk Hotel Texel – De Koog. U kunt bij het Connexxionloket in Den Helder, telefonisch
(0222-784 00), of online via de website (www.texelhopper.nl) een ‘texelhopper’ kaartje kopen. U dient
minstens één uur voor vertrek vanaf de veerhaven op Texel naar ons hotel te reserveren bij de
Texelhopper.
MET DE AUTO NAAR TEXEL
Wilt u met de auto naar Texel komen? Voer dan in uw navigatiesysteem Pontweg 1 in Den Hoorn in of ons
adres (Pelikaanweg 18, De Koog - Texel). Wanneer u in Den Helder bent aangekomen kunt u de borden
volgen naar Texel en rijd u langs de voertuigloketten de boot op. Eenmaal aangekomen op Texel rijd u de
boot af en vervolgt u de Pontweg voor ongeveer 10 kilometer. Bij afslag 14 (zichtbaar langs de weg) slaat
u linksaf richting de Pelikaanweg en vindt u halverwege de straat ons parkeerterrein aan uw rechterhand.
PARKEREN IN DEN HELDER
Gaat u met de auto naar Den Helder, maar wilt u zonder auto de boot op? Dan kunt u gratis parkeren
naast de veerhaven voor korte en voor langere periode. Voor deze parkeerplaats dient u de route ‘P Texel,
Afhalen + Wegbrengen’ aan te houden. Dit parkeerterrein hee slechts een beperkt aantal plaatsen, die
voornamelijk in de zomermaanden bezet zijn. Andere parkeerplaatsen vindt u eenvoudig via
www.parkopedia.com.
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AANVULLENDE INFORMATIE
ALLERGENEN
De inhoud van onze bu etten is zorgvuldig samengesteld, maar wij beschrijven in onze brochure niet elk specifiek
ingrediënt. Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend om te allen tijde door te geven wanneer er allergieën
en/of intoleranties bekend zijn binnen uw gezelschap. Wij doen op onze beurt onze uiterste best om aan uw dieetwensen te voldoen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
kunnen op verzoek worden toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
FACTUURGEGEVENS
IBAN: NL83 ABNA 0424 6174 39
SWIFT/BIC: ABNANL2A
BTW: 8101.275.07.B01
KvK: 37097309
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Zaalreserveringen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 4 weken voor de gereserveerde datum. Indien na deze
datum de reservering wordt geannuleerd worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
> Bij annulering binnen 4 weken voor de gereserveerde datum: 60% van de reserveringswaarde
> Bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde datum: 85% van de reserveringswaarde
> Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde datum of bij no-show: 100% van de reserveringswaarde.
Annuleren is alleen schri elijk mogelijk. U ontvangt dan van ons een bevestiging met annuleringsnummer.
BETALINGSVOORWAARDEN
- Bij bruilo en, grote partijen en evenementen dient uiterlijk 6 weken voor de activiteitsdatum 80% van het begrote
bedrag aanbetaald te worden. Indien wij het verschuldigde bedrag niet tijdig hebben ontvangen, behouden wij het
recht voor om de reservering te annuleren.
- Bij rekeningen die niet in het hotel worden voldaan, maar worden opgestuurd, brengen wij € 5,00
administratiekosten in rekening. Deze rekening dient uiterlijk 2 weken na de activiteit te worden voldaan.
- De betalingen dienen te woren overgemaakt op ons rekeningnummer NL83 ABNA 0424 6174 39 o.v.v.
reserveringsnummer of factuur- en debiteurnummer.
- Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief commissie.
DIVERSEN
- Het aantal personen kan tot 5 werkdagen vóór gereserveerde datum worden doorgegeven. U kunt in het aantal
personen wijzigingen aanbrengen tot maximaal 10% van het oorspronkelijke aantal gereserveerde personen tot een
dag voor aankomst.
- Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van
zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden.
- Indien de gasten in onze ruimten drank en/of spijzen nuttigen die niet door Van der Valk Hotel Texel-De Koog zijn
verstrekt, is de gast een bedrag aan kurken-, schotel- en/of keukengeld verschuldigd. De bedragen worden vooraf
overeengekomen ofwel bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Hotel
Texel-De Koog.
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