
 



 

Trouwen op een locatie waar álles plaats kan 

vinden? Van het ja-woord met receptie, lekker eten 

in één van onze vier restaurants tot een fantastisch 

feest: we’ve got you covered!  

 We zijn een officiële trouwlocatie en maken van 

het ja-woord een bijzonder en intiem moment. 

 We bieden 12 zalen, geschikt voor kleine en 

grote gezelschappen tot 300 personen. Voor 

elke activiteit bieden we een passende ruimte. 

 De bruidssuite, met o.a. een king-size bed en 

jacuzzi, is perfect voor de huwelijksnacht. 

 Ook jullie gasten zijn welkom voor een 

overnachting: in totaal bieden we 142 kamers. 

 Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in 

het verzorgen van bruiloften. De partymanager 

neemt op de dag zelf alle zorg uit handen en 

ziet erop toe dat alles perfect wordt uitgevoerd. 

 In Ivy Boutique Wellness kunnen jullie terecht 

voor een manicure/pedicure, massage en 

diverse facials. Ontspanning kunnen jullie 

opzoeken in het zwembad en de sauna’s. 

 We bieden gratis parkeergelegenheid. 

 We liggen in een groene omgeving, tegen de 

rand van koninklijk landgoed "De Horsten" en 

met Kasteel Duivenvoorde op steenworp 

afstand. Leuke trouwfoto’s: check! 



 



 

De belangrijke, zo niet belangrijkste, dag in jullie leven is aangebroken. ‘s Ochtends zijn jullie omgetoverd tot 

het mooiste bruidspaar: een prachtige jurk en pak zijn aangetrokken, de bruidsmake-up is gedaan en de 

kapsels zien er piekfijn uit. Het wauw-effect is daar wanneer jullie elkaar voor het eerst zien. De gasten zitten 

ondertussen vol spanning te wachten in de zaal, die is aangekleed zoals jullie het altijd al voor je zagen. 

Terwijl dat ene, speciale nummer wordt aangezet/gezongen, lopen jullie langzaam de zaal in. De ambtenaar 

geeft een verbluffende speech en eindigt met le moment suprême: jullie gaan elkaar het ja-woord geven en de 

aktes ondertekenen. Hallo Mr & Mrs! 

De ceremonie duurt ongeveer 45 minuten. Plan eventueel tijd in voor persoonlijke geloftes. Gemiddeld kiest 

een bruidspaar 3 liedjes uit voor tijdens de ceremonie. Denk ook aan een live artiest of maak het extra 

persoonlijk door je aanstaande zelf toe te zingen. Dat zal echt een surprise zijn! 

De geluidsinstallatie verzorgen wij voor jullie. De zaal aankleden met verse bloemen, ballonnen, een loper 

en/of een prieel wij adviseren en ondersteunen graag in de organisatie hiervan. Meer informatie over 

decoratie is te vinden vanaf pagina 24. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand regelen jullie zelf bij de gemeente Voorschoten. 

De tarieven vinden jullie op de website van de gemeente (scan hiervoor de QR-code). 

 Zaalhuur tot 35 personen: vanaf € 290,00 

 Zaalhuur tot 80 personen: vanaf € 390,00 

 Zaalhuur vanaf 80 personen: op aanvraag 
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Tijdens de huwelijksreceptie hebben jullie gasten de mogelijkheid om jullie te feliciteren. Een saai moment 

waarbij alleen maar handjes worden geschud? Zeker niet! Maak van de receptie een heus borrelmoment met, 

what else, bubbels en bruidstaart. 

De receptie duurt gemiddeld 1,5 uur. Worden tijdens dit moment ook de romantische kiekjes geschoten? 

Neem dan wat langer de tijd. Zo houden jullie genoeg tijd over om ook zelf met de gasten te kletsen.  

Tijdens de receptie voorzien wij alle gasten van een drankje en diverse hapjes naar wens. Denk aan luxe 

belegde toastjes, lepelamuses, kipspiesjes of een all time favorite bittergarnituur. 

De bruidstaart is natuurlijk dé eyecather van de receptie, waarmee je ook nog eens alle kanten op kan. Onze 

ijsmeester van Tante Tokkie heeft een bijzondere ijstaart ontworpen in twee smaken: champagne & 

passievrucht en witte chocolade & framboos. Ook werken wij samen met Bakkerij Verhoog in Voorschoten. 

Zij maken een taart naar jullie wensen en zijn ook nog eens overheerlijk! Ben je of ken je bakkers? Het is ook 

mogelijk om zelf een taart te verzorgen. Voor meer informatie over bruidstaarten zie pagina’s 25 en 27.  

De taart is perfect te combineren met bubbels. Kies voor het proostmoment voor een prosecco, champagne 

of bijvoorbeeld een cocktail in jullie themakleur. 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment: 1 uur € 9,50 | 1,5 uur € 12,50 | 2 uur € 16,50 per persoon 

 Hapjes: luxe toastjes € 2,00 per stuk | 3 stuks bittergarnituur € 3,00 per persoon 

 Bubbels: Prosecco € 22,50 per fles | Champagne vanaf € 39,50 per fles | Cocktail vanaf € 6,75 per glas 

 Schotelgeld (voor het verzorgen van het servies en het aansnijden van de taart): € 1,00 per persoon 

 Vanaf 30 volwassenen is de zaalhuur inclusief 



 



 



 

We hadden al gezegd dat jullie voor het diner alle kanten op kunnen. And it’s true! In ons Valk-dorp hebben 

jullie de keuze uit 4 verschillende restaurants: het Valk Restaurant, het Live Cooking restaurant, Restaurant 

Upstairs en Tante Tokkie. Wat jullie ook kiezen: it’s all good! 

Afhankelijk van jullie keuze, raden we aan ongeveer 3 uur in te plannen voor het diner. Vraag de 

ceremoniemeester om de eventuele speeches handig in te delen om te voorkomen dat het diner uitloopt. 

De tafels dekken wij in met linnen, servies en een vers bloemetje. En verder? Jullie zijn vrij om de tafels 

verder aan te kleden met bijvoorbeeld een tafelloper, confetti of ballonnen. Denk ook na over naamkaartjes 

voor de tafelschikking, tafelnummers en persoonlijke menukaarten. Uiteraard staan wij ook hiervoor tot jullie 

beschikking. 



 

Uitgeserveerd diner 

We serveren een 3- of 4-gangenmenu met de bekende Valk gerechten. Denk aan een carpaccio met 

truffelmayo, een mals biefstukje en gegrilde zalmfilet. Voor gezelschappen tot 30 personen is een keuze in 

het menu mogelijk. Vanaf 30 personen bieden wij een vast menu aan. 

Warm-koud buffet 

Een uitgebreide keuze aan gerechten bieden én gemakkelijk kunnen wisselen van tafel? Kies dan voor een 

buffet met diverse vis-, vlees- en vegetarische gerechten, salades, een voorgerecht en dessert. Een buffet is 

mogelijk vanaf 30 volwassenen.  

Zijn jullie met een gezelschap bestaande uit minimaal 100 volwassenen? Dan is ons Live Cooking buffet een 

optie, waarbij jullie gasten een uitgebreide keus aan gerechten hebben en onze koks klaar staan bij de wok en 

de grill. Het dessertbuffet is de kers op de taart. Een kleine side-note: de invulling van het Live Cooking 

buffet wordt door de chef-kok bepaald en kan niet gewijzigd worden. 

 3-gangen vanaf € 30,50 per persoon 

 4-gangen vanaf € 36,00 per persoon 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment € 16,50 per persoon, op basis van 3 uur 

 Vanaf 25 volwassenen is de zaalhuur inclusief 

 3-gangen buffet vanaf € 32,50 per persoon 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment € 16,50 per persoon, op basis van 3 uur 

 Live Cooking mogelijk vanaf € 37,50 per persoon inclusief dranken uit het Hollands assortiment. 

Exclusief zaalhuur, tarief vanaf € 550,00 



 

Ossenhaas met gekonfijte aardappeltjes, bospaddenstoelen, een crème van pastinaak en een jus van truffel… 

Loopt het water jullie al in de mond? Denk dan aan een gastronomisch diner van Restaurant Upstairs, 

gelegen op de 1e etage van het hotel. Dit restaurant biedt culinaire maaltijden waarbij de gerechten bijna als 

een kunstwerk worden opgemaakt. Onze sommelier kan adviseren in de beste wijnen, passend bij het menu. 

We bieden ruim 100 wijnen, waaronder diverse Valk wijnen en exclusieve wijnen die wij zelf importeren. 

De private dining room is geschikt voor 40 personen, het restaurant voor maximaal 80 personen. Deze 

ruimtes kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Ook perfect: het restaurant biedt een dakterras met avondzon! 

 3-gangen vanaf € 32,50 per persoon | 4-gangen vanaf € 42,50 per persoon 

 Wijnarrangement 3 glazen € 19,50 per persoon | wijnarrangement 4 glazen € 26,00 per persoon 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment € 19,50 per persoon, op basis van 3 uur 

 Vanaf 18 volwassenen is de zaalhuur inclusief 



 

Iets anders dan het standaard riedeltje? Denk dan aan ons (blitse!) pannenkoekenrestaurant Tante Tokkie. Dit 

restaurant ligt bij de natuurboerderij, pal achter het hotel, en biedt een sfeervolle, exclusieve ruimte. We horen 

jullie al denken: ’pannenkoeken op een bruiloft?’ Ja! Waarom niet? Onze pannenkoeken zijn ook niet zomaar 

pannenkoeken: van de klassieke die-kennen-we-wel pannenkoek met spek en kaas tot de Japanse Okinomiyaki 

pannenkoek: you name it, we got it! Tip: Tante Tokkie biedt ook een ijssalon. Hallo dessert! 

Ps. We kunnen een gerecht toevoegen aan het menu voor degenen die toch niet zo’n pannenkoeken-fan zijn. 

De exclusieve ruimte van Tante Tokkie bevindt zich op de 1e etage en is geschikt voor maximaal 60 personen. 

 2-gangen vanaf € 21,50 per persoon 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment € 16,50 per persoon, op basis van 3 uur (optioneel) 

 Uitbreiding met prosecco € 22,50 per fles | Champagne € 39,50 per fles 

 Vanaf 25 volwassenen is de zaalhuur inclusief 



 

Just what the doctor ordered: party time! Of jullie nu een rustige avond willen met een band als achtergrondmuziek, 

of juist voor een knalfeest gaan met DJ waarbij niemand van de dansvloer af te slaan is: het wordt sowieso 

een avond voor in de boeken. 

De feestavond duurt gemiddeld 4,5 uur en eindigt rondom 00:30 uur. De gehele avond staat ons personeel 

klaar om jullie gasten te voorzien van een hapje en een drankje. Een glas bubbels bij de ontvangst of de 

bruidstaart serveren tijdens de feestavond? Het kan allemaal. 

Denk ook aan leuke extra’s zoals een photobooth of polaroidcamera’s, een goochelaar, karikatuurtekenaar, 

diverse spelletjes of the whole shebang. Zorg ervoor dat gasten die een speech willen geven vooraf een 

tijdsindicatie doorgeven bij de ceremoniemeester. Zo kun je de planning gemakkelijker afstemmen met de 

DJ/muzikanten en voorkom je dat het feest steeds onverwachts wordt onderbroken voor een speech. 

Wij hebben meerdere zalen, eventueel met dansvloer, die geschikt zijn voor de feestavond. Ook Restaurant 

Upstairs is een verrassend leuke en sfeervolle locatie voor een feestavond met een culinaire twist. 

 Feestavond in een Valk-zaal vanaf € 30,00 per persoon, inclusief onbeperkt consumpties uit het 

Hollands assortiment en diverse hapjes, o.b.v. 4,5 uur 

 Feestavond in Restaurant Upstairs vanaf € 35,00 per persoon, inclusief onbeperkt consumpties uit het 

Hollands assortiment en diverse luxe hapjes, o.b.v. 4,5 uur. Een omzetgarantie kan van toepassing zijn 

 Vanaf 30 volwassenen is de zaalhuur inclusief 
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Relaxed wakker worden in een king-size bed en dan hups in de jacuzzi. 

Een grandioos ontbijt (op bed of op het ruime dakterras) en uitzicht op 

ezels, schaapjes, mini pigs, alpaca’s en ga zo maar door. We hebben het 

over onze bruidssuite. Tip of the day! 

De bruidssuite boek je vanaf € 204,00 per nacht. 

Willen jullie prosecco/champagne, rozenblaadjes, bonbons of andere 

extra’s op de kamer? Dit regelen wij met liefde voor jullie! 

Willen jullie gasten ook bij ons overnachten? Wij bieden een brede 

range aan hotelkamers voor ieder budget. Alle kamers zijn ingericht met 

tweepersoonsbedden, een koelkastje en koffiefaciliteiten.  Diverse 

kamertypes bieden ook een balkon/terras, regendouche, (bubbel)bad en 

airconditioning.  

Al onze hotelgasten kunnen kosteloos gebruik maken van het zwembad 

en de fitness in Ivy Boutique Wellness. Tegen een toeslag kan gebruik 

worden gemaakt van de saunafaciliteiten en diverse behandelingen. 



 

Rust met hoofdletter R vinden jullie in Ivy Boutique Wellness. Dit bijzonder mooie wellnesscentrum ligt vlak 

achter het hotel, op eigen terrein. Zij bieden niet alleen een zwembad, fitness en sauna’s om voor of na de 

bruiloft te relaxen, er worden ook diverse behandelingen aangeboden om jullie op de grote dag te laten shinen!  

Sauna 

Voordat the big day begint proberen te 

ontspannen of juist ná de grote dag  

echt even relaxen? Met vier soorten 

sauna’s, een hamam en caldarium 

kom je volledig tot rust. Goed voor 

lichaam en geest! 

Vanaf € 24,50 per persoon 

Hotelgasten vanaf € 10,00 

Zwembad 

Het zwembad van ruim 100m² is 

heerlijk verwarmd waardoor spieren 

optimaal kunnen ontspannen. Gun 

jezelf ook een relaxmoment in de 

sfeervolle rustruimte of neem een 

detox smoothie in de lounge. 

€ 5,50 per persoon 

Hotelgasten kosteloos 

Fitness 

Zijn jullie sportief en kunnen jullie je 

hoofd  juist leegmaken door jezelf 

helemaal te laten gaan in de 

sportschool? Plan dan wat tijd in om 

een bezoek te brengen aan de fitness 

en shape it up! 

€ 9,50 per persoon 

Hotelgasten kosteloos 

’



 

TIP 

Het is ook mogelijk om exclusief gebruik te maken van het zwembad en de sauna’s. 

Vraag jullie contactpersoon naar de mogelijkheden. 

Massages 

De masseuses van Pakjira Original 

Thai  bieden diverse massages om 

het lichaam te herstellen, ontspannen 

en versterken. Ideaal voor óf na de 

bruiloft om lichaam en geest in 

balans te brengen. Life is better 

together? Duo massages zijn mogelijk! 

Vanaf € 40,00 per persoon 

Vanaf € 80,00 per duo massage 

Facials  

Een goede huidverzorging is de basis 

voor een stralende look. Met de 

kwalitatief hoogwaardige producten 

van Comfort Zone geef je je gezicht 

de verdiende aandacht. 

De Men’s Special is een aanrader 

voor de groom to be! 

Vanaf € 35,00 per persoon 

Manicure/Pedicure 

Laat je handen en voeten verzorgen 

zodat je er van top tot teen piekfijn 

uitziet. Je nagels, nagelriemen   en 

eelt worden onder handen genomen 

en (gel)lak wordt aangebracht. OPI 

Pro Spa biedt de beste ingrediënten 

om de huid te voeden. 

Manicure vanaf € 27,50 p.p. 

Pedicure vanaf € 35,00 p.p. 



 

Een ambtenaar die niet goed te verstaan is, een DJ die niet jullie droommuziek draait, een bruidstaart die niet 

lekker is of foto’s die nét wat missen door ontbrekende decoratie. The little things really are the big things!  

Wij bieden diverse audiovisuele middelen en decoraties om jullie op weg te helpen. En wat wij zelf niet in 

huis hebben, daar hebben wij een goede samenwerking met diverse partners voor. 

 

Audiovisuele hulpmiddelen 

Betrouwbare hulpmiddelen zijn onmisbaar. De 

partymanagers weten precies hoe onze 

hulpmiddelen werken zodat niemand voor een 

nare verrassing komt te staan. 

 Geluidsinstallatie met microfoon € 95,00 

 Beamer met projectiescherm € 75,00 

 Laptop € 90,00 

Banner 

Wij bieden een banner in een stevig, stalen frame 

van 300x230 cm. Ideaal om te gebruiken als 

fotowand en als achtergrond voor het bruidspaar 

of de ambtenaar tijdens de ceremonie. 

 Frame met doek € 45,00 

 Nieuw doek inclusief eigen design € 185,00 

(ontwerp via ons reclamebureau) 



 

Bruidsijstaart 

Onze ijsmeester van Tante Tokkie heeft een ijstaart ontworpen in twee smaken: champagne & 

passievrucht en witte chocolade & framboos. De taart plaatsen we op een etagère, afhankelijk van 

het aantal gasten zullen we meerdere lagen creëren. De decoratie kan naar wens aangepast worden. 



 

Een feest waarbij niet wordt gedanst, dat komt niet voor bij The DJ Company. Vooraf bespreken jullie alle 

muziekwensen, de eventuele openingsdans en speeches. Een passende DJ wordt ingepland op jullie bruiloft, 

inclusief een reserve DJ. Wij stemmen de op- en afbouw voor jullie af en zorgen dat de DJ inclusief 

lichtshow op tijd klaar staat. Zo hoeven jullie alleen nog maar los te gaan op de beste muziek. 

 A night you will never forget! 

 De DJ kost gemiddeld € 695,00, afhankelijk van de dag en periode. 



 

Onze partners zijn betrouwbaar en staan met passie voor jullie klaar om de puntjes op de i te zetten. Jullie 

kunnen direct contact opnemen via de vermelde contactgegevens of de organisatie via ons laten verlopen. 

It’s up to you! 

Bloemdecoratie 

Bij Pauline is werken met bloemen 

met de paplepel ingegoten. Door 

deze jarenlange ervaring maakt 

Pauline de mooiste creaties van o.a. 

tafelbloemwerk, (bruids)boeketten 

en backdrops. Hebben jullie de vele 

bloemen in het hotel gezien? Dit is 

ook het werk van Pauline!  

 Tafelvaasjes vanaf € 9,50 per stuk 

 Bruidsboeket vanaf € 90,00  

 Corsages vanaf € 9,50 per stuk 

www.pienflowers.nl 

info@pienflowers.nl  

06 41 77 55 14 

Bruidstaart 

We hebben het al eerder gezegd: de 

bruidstaart is het pronkstuk van jullie 

receptie. In een persoonlijk gesprek 

geven jullie je wensen door en 

Bakkerij Verhoog maakt de taart 

zoals jullie hem willen. Last but not 

least: de taarten zijn ook nog eens 

verrukkelijk. Beter kan niet toch? 

 Vanaf € 65,00 voor 16 personen 

 Vanaf € 155,00 voor 36 personen 

 Vanaf € 300,00 voor 70 personen 

www.verhoog.com 

071 - 561 26 64  

Ballondecoratie 

BoonDesigns is gespecialiseerd in 

het maken van unieke ballon-

decoraties. De ultieme finishing touch 

voor een sfeervolle ruimte, geheel 

passend bij de stijl van jullie dag. Een 

echte must have! Ook fijn: de 

ballonnen zijn volledig biologisch 

afbreekbaar.  

 Tafelstukjes v.a. € 3,95 per stuk 

 Heliumtrosjes v.a. € 6,95 per tros 

 Ballonnenboog v.a. € 75,00  

www.boondesigns.nl 

info@boondesigns.nl 

06 53 18 78 08 

BoonDesigns 
   Ballondecoraties voor elke gelegenheid 



 

Zijn jullie net zo enthousiast van de foto’s in deze brochure als wij zijn? Wij stellen graag 2 fotografen aan 

jullie voor. Deze twee toppers zorgen gegarandeerd voor prachtige foto’s! 

Sanne Popijus Fotografie 

Foto’s bruidspaar Danny & Jamie 

Pagina 3, 5, 8, 12, 17, 18 en 20/21 

Ik word enthousiast van de liefde tussen 

mensen. Dat is mijn drijfveer en geeft me een 

gevoel van thuiskomen als ik fotografeer. Ik zie 

ontzettend veel details en emoties, mooie 

momenten en hou van sfeer en gezelligheid.  

Ik geniet er enorm van om dichtbij te mogen 

komen en de kostbaarheid van een moment 

voor jullie te vangen in een beeld dat voor altijd 

blijft als een warme herinnering. 

Mag ik ook voor jullie mooie herinneringen 

maken? Check mijn beschikbaarheid en ik neem 

binnen 24 uur contact met jullie op. 

info@sannepopijus.nl 

06 46 17 36 16 

www.sannepopijus.com 

FotoGrietje 

Foto’s bruidspaar Jorrit & Anita 

Pagina 1 (voorzijde) en 29 

Noem mij gerust bevooroordeeld, maar ik vind 

de beste investering voor je bruiloft toch wel 

de bruidsfotografie.  

Door de mooiste momenten te laten vastleggen 

door een professionele trouwfotograaf, kunnen 

jij, je partner en jullie familie eindeloos 

nagenieten van jullie trouwdag. Ik ben ruim 10 

jaar trouwfotograaf en heb meer dan 250 

huwelijken vastgelegd. 

Hebben jullie iets bijzonders bedacht voor jullie 

trouwdag? Ik kijk ernaar uit om dit te komen 

vastleggen! 

info@grietjemesman.nl  

06 10 57 68 63 

www.grietjemesman.nl 



 



 



 

Uniforme Voorwaarden Horeca 
Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Voor het bevestigen van uw 
bijeenkomst, ontvangen wij graag een voor akkoord getekend exemplaar van uw offerte retour.  

Optionele reserveringen 
Graag plaatsen wij voor u een vrijblijvende, optionele reservering voor 2 weken. Wanneer blijkt dat we de 
voor u in optie genomen accommodatie eerder definitief voor derden kunnen reserveren, nemen wij eerst 
contact met u op. Wij verzoeken u dan binnen 48 uur een beslissing te nemen.  

Definitief aantal gasten 
Uiterlijk één week voor aanvang vernemen wij het definitieve aantal gasten. Dit aantal mag maximaal 10% 
afwijken van het aantal dat 3 maanden voor aanvang is doorgegeven. Indien er op de datum van de activiteit 
minder deelnemers aanwezig zijn, berekenen wij minimaal het aantal personen door dat uiterlijk 1 week voor 
aankomst aan ons is doorgegeven. 

Voorschot- en betalingsvoorwaarden 
Particuliere groepen dienen 75 % aan te betalen, uiterlijk 3 maanden voor aanvang. De restantfactuur dient 
(voor vertrek) in het hotel voldaan te worden. 

Annuleringen 
Een annulering is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd.  

a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum is de klant niet gehouden enige 
vergoeding aan het hotelbedrijf te betalen.  

b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de aankomstdatum is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. 

c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de aankomstdatum is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.  

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de aankomstdatum is de klant gehouden 60% van de 
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.  

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de aankomstdatum is de klant gehouden 85% van de 
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.  

f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de aankomstdatum is de klant gehouden 100% van de 
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. 

Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies 
Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich 
in de gehuurde ruimtes bevinden. De zaken blijven in het gehuurde risico van eigenaar en/of 
belanghebbende.  

Gepubliceerde prijzen 
• Alle tarieven zijn inclusief BTW 
• Prijswijzigingen onder voorbehoud 



 

Veurseweg 180 | 2252 AG Voorschoten | 071 560 2800 | info@goudenleeuw.valk.nl | www.hoteldegoudenleeuw.nl 

Afdeling Sales, Marketing & Events: 071 560 2830 | sales@goudenleeuw.valk.nl | Onder kantooruren aanwezig 

AND THEY LIVED 


