
 



  
VAN DER VALK HOTEL TILBURG 

 

Verblijf, vergader & feest in het hart van Brabant 

 

In het middelpunt van de Benelux vindt u het nieuwe Van der Valk Exclusief 

hotel. geopend en geclassificeerd als 4-sterren superior hotel. Geniet dankzij de 

passende service en uitstraling van alle luxe en comfort tijdens uw verblijf, 

bijeenkomst en viering. Met een ervaren team en een hotel voorzien van alle 

faciliteiten zijn u en uw gasten aan het juiste adres voor een perfect evenement! 

Alle faciliteiten onder één dak 

• 149 luxe kamers, variërend van ruimtelijke 

Comfort tot luxueuze Suite 

• 10 ruime (multifunctionele) zalen voorzien 

van ingebouwde moderne AV-middelen, 

klimaatbeheersing en daglicht 

• Sfeervol restaurant & brasserie met 

private dining mogelijkheden 

• Skybar op 7de etage met Daktuin en 

uitzicht over de skyline van Tilburg 

• Wellness voorzien van zwembad, sauna’s, 

rustruimte, massagesalon en fitness 

• Gratis & beveiligd parkeren voor hotel- en 

vergadergasten 

 

Ons team denkt graag met u mee over de organisatie van uw 

evenement of feest. Een congres voor 600 personen? Een training 

organiseren voor uw team? Of een 50ste verjaardag vieren?  

Het ja-woord in onze Daktuin? De mogelijkheden zijn eindeloos! 

De Sales afdeling staat voor u klaar en is bereikbaar via: 

sales@tilburg.valk.nl  Dr. Bloemenlaan 8 

+31 (0)13 8000 801  5022 KW Tilburg 
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  Theater U-vorm Blok Cabaret School Diner Receptie  

Van Gogh 1 305 300 55 70 180 100 180 350  

Van Gogh 2 215 210 40 50 120 80 120 250  

Van Gogh 3 155 130 35 45 60 40 90 180  

Iris 85 70 26 30 45 32 50 100  

Rhone 65 50 20 30 30 18 40 80  

Sterrennacht 65 50 20 30 30 18 40 80  

Rhone + Sterrennacht 130 120 36 60 60 42 80 150  

Cipres 65 50 20 30 30 18 40 80  

Zonnebloemen 45 - - 14 - - - -  

Bloesem  40 - - 15 - - - -  

Korenveld 30 - - 12 - - - -  

Skybar 145 80 15 10 45 20 50 100  

Vincent (private dining) 45 - - 14 - - 20 30  

 

PLATTEGROND & OPSTELLINGEN 
Van der Valk Hotel Tilburg beschikt over 10 (multifunctionele) zalen en een Skybar.  

Alle zalen zijn voorzien van moderne faciliteiten voor de perfecte bijeenkomst.  

 

Bijeenkomsten tot 600 en feesten tot 1000 personen! 

Alle Van Gogh-zalen zijn te koppelen, waardoor een ruimte tot 720 m² 

ontstaat. Wist je dat je hier 600 personen kan ontvangen in theater opstelling of 

ruim 500 personen voor een sit-down diner? Vraag bij onze Sales afdeling naar 

de mogelijkheden in deze zalen, waarna wij u graag persoonlijk adviseren.  

 

Kent u onze Skybar 

met groene Daktuin? 

De perfect locatie 

voor uw feest, borrel 

of zakelijke/informele 

bijeenkomst! 



  

Standaard in ieder vergaderarrangement! 

• Opstellingen zoals u wenst 

• Veel daglicht dankzij de grote raampartijen 

• Beamer met projectiescherm of groot LCD tv scherm 

• Geluidsinstallatie  

• Klimaatbeheersing & zonwering per zaal te bedienen 

• Flipover met stiften  

• Conference kit met alle benodigde kantoorartikelen 

• Blocnotes & pennen 

• Onbeperkt gebruik van WIFI 

 

 

Samen met onze  

preferred suppliers 

vervullen wij graag uw 

wensen op het gebied  

van multimedia 

VERGADERARRANGEMENTEN 
Een succesvolle bijeenkomst begint met een gastvrije service en de juiste verzorging.  

Bij Van der Valk Hotel Tilburg komt u niets tekort tijdens uw bijeenkomst.  

 

1/3 dagdeel  

• Gratis parkeren 

• Mineraalwater op tafel in de plenaire vergaderzaal 

• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken op  

onze Business Lounge 

• Gezonde en verfrissende tussendoortjes op  

onze Business Lounge 

2/3 dagdeel inclusief lunch 

• Gratis parkeren 

• Mineraalwater op tafel in de plenaire vergaderzaal 

• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken op  

onze Business Lounge 

• Gezonde en verfrissende tussendoortjes op 

onze Business Lounge 

• Live Cooking Lunchbuffet in het restaurant 

 € 18,50 p.p. 

 € 38,50 p.p. 

Alle arrangementen zijn 

inclusief BTW & exclusief zaalhuur. 
 

De dagdelen gelden per 4 uur: 

07.00 – 12.00u 

12.30 – 17.00u 

17.30 – 22.00u 

3/3 dagdeel inclusief lunch & diner 

• Gratis parkeren 

• Mineraalwater op tafel in de plenaire vergaderzaal 

• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken op  

onze Business Lounge 

• Gezonde en verfrissende tussendoortjes op 

onze Business Lounge 

• Live Cooking Lunchbuffet in het restaurant 

• 3-gangen diner incl. drie dranken in het restaurant 

 € 78,50 p.p. 

Uw ochtendbijeenkomst goed beginnen met 

een uitgebreid ontbijtbuffet nabij de zaal?  

 
Of smaakvol afsluiten / starten met het 

Live Cooking Lunchbuffet in ons restaurant?   + € 16,50 p.p. 

Sluit uw vergadering af met een heerlijk diner! 

3-gangen keuzemenu inclusief drie dranken:   
 

Dinerbuffet nabij de zaal: 

 + € 39,- p.p. 

 + € 29,50 p.p. 

Vergadert u liever ’s middags en ’s avonds?  

Dan vervalt de lunch en heeft u qua diner keuze uit: 
 

3-gangen keuzemenu inclusief drie dranken:   
 

Dinerbuffet nabij de zaal: 

 + € 30,- p.p. 

 + € 20,50 p.p. 

 + € 14,50 p.p. 



  

Onze Sales afdeling denkt graag met u mee om de lunch qua invulling 

volledig naar wens op te stellen. Neem ook een kijkje bij onze 

uitbreidingsmogelijkheden voor de verdere mogelijke toevoegingen. 

LUNCHEN TIJDENS UW BIJEENKOMST 
Een drukke agenda bij de vergadering, een volle trainingsdag of een goede afsluiting  

van de ochtend? De gezonde en uitgebreide lunchpauze past altijd in het programma. 

 
 

BROODBUFFET 
 

Op aanvraag serveren wij het Broodbuffet  

op onze Business Lounge.  

Een snelle lunch tussen de agendapunten 

door? Dan is dit de perfecte invulling!  
 

• Soep van de dag 

• Twee luxe belegde broodjes per persoon 

• Een warme snack naar eigen inzicht van 

de chef-kok 

• Gemengde salade & fruitsalade 

• Onbeperkt koffie, thee, frisdranken en 

mineraalwater uit de coffee corner 
 

< 10 personen per persoon op bord 

> 10 personen in buffetvorm 

RIJKELIJK GEVULD & VARIEREND 

LIVE COOKING LUNCHBUFFET 
 

Geniet van een luxe lunchbuffet met warme en 

koude gerechten in ons restaurant!  

Van maandag tot en met vrijdag tussen  

12.00 en 14.00u, m.u.v. vakantie(s) en 

feestdagen, presenteren wij wisselende 

gerechten met onder andere:  
 

• Soep van de dag 

• Diverse broodsoorten en belegde 

sandwiches 

• Salades, kaas- en vleeswaren 

• Zoet broodbeleg en verschillende 

lekkernijen 

• À la minute bereide warme vlees- en 

visgerechten 

• Verschillende warme vlees-, vis-, en 

vegetarische bijgerechten 

• Verrassend dessertbuffet en vers fruit 

• Kwark, yoghurt en graansoorten 

• Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, 

diverse soorten vruchtensappen,  

jus d’ orange en melk  
 

Standaard inclusief bij  

vergaderarrangementen met lunch 

 € 18,50 p.p. 

 

Wij bespreken  

graag vooraf uw 

specifieke wensen, 

diëten en allergieën  

met u.  

 € 18,50 p.p. 



  

3- OF 4-GANGEN KEUZEMENU’S 
 

Bij de keuzemenu’s is er ruime variatie bij de gangen 

tussen vis-, vlees- en vegetarische gerechten. 

IN STIJL DINEREN  

Neem plaats in ons à la carte restaurant of in een van de zalen voor een smaakvol  
3- of 4-gangen diner, samengesteld met lokale en seizoensgebonden producten.  

 

Met de seizoensgebonden producten stelt onze keukenbrigade vier 

keer per jaar een nieuwe menukaart samen, die past bij de kleuren en 

smaken van het seizoen. Benieuwd naar het huidige menu? Kijk op 

onze website of vraag het keuzemenu op bij de Sales afdeling.   

 

Heeft u 

specifieke dieetwensen  

of allergieën?  

Deze vernemen wij  

graag vooraf. 

3-GANGEN MENU 
 

Voorgerecht 

Hoofdgerecht 

Dessert 

 € 34,50 p.p. 

4-GANGEN MENU 
 

Voorgerecht 

Tussengerecht 

Hoofdgerecht 

Dessert 
 € 44,50 p.p. 

Tot 15 personen heeft u de mogelijkheid te genieten van het keuzemenu of onze à la carte dinerkaart. 

Bij groepen vanaf 15 personen zullen wij het keuzemenu op de avond zelf presenteren. 

Bij groepen boven de 45 personen stellen wij één vast menu voor de gehele groep met u samen  

of verzoeken wij u enkele werkdagen voorafgaand de menukeuzes door te geven.  
 

De genoemde tarieven zijn exclusief zaalhuur bij privéaangelegenheden en exclusief dinerdranken. 

5-GANGEN WALKING DINNER 
 

Een tal van culinaire hoogstandjes worden op informele wijze geserveerd. Tijdens uw borrel, 

feestavond of netwerkbijeenkomst hoeft u voor deze invulling niet op uw plaats te blijven zitten. 

De 5-gangen worden geserveerd op diverse kleine bordjes en in kleine glaasjes met seizoens- 

en streekgerechten. Uiteraard zijn de hapjes geheel naar wens aan te passen of uit te breiden. 

 € 48,50 p.p. 

SHARED DINING 
 

Sharing is caring en een prachtige vorm van dineren om samen met uw tafelgenoten van alle 

gerechten te genieten! De gerechten worden centraal op tafel geplaatst, waardoor delen 

gemakkelijk wordt gemaakt. Per gang is er altijd variatie tussen vis-, vlees- en vegetarische 

gerechten, zo genieten alle gasten. Interesse? Onze Sales afdeling informeert u verder. 

 Prijs op 

aanvraag 



 

  

SMAAKVOLLE DINERBUFFETTEN 
Wij zetten graag een geheel verzorgd en exclusief dinerbuffet voor u en uw gasten neer. 

Specifieke wensen? Onze chef-kok denkt graag met u mee!  

 

SATÉBUFFET 

Vanaf 10 personen mogelijk 
 

Diverse luxe broden met boter en kruidenboter 

Nasi 

Bami 

Sajoer boontjes 

Kipsaté 

Satésaus 

Atjar, kroepoek, gebakken uitjes en sambal 

BUSINESSBUFFET 

Vanaf 30 personen mogelijk 
 

Gepresenteerd op de Business Lounge: 
 

Koude items 

Diverse luxe broden met boter, kruidenboter,  

tapenade en aioli 

Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaanse 

kaas, pijnboompitten en rucola 

Charcuterie met regionale hammen en worstsoorten 

Visplateau met verschillende vissoorten 

Caesar salade met gerookte kip 

Salade Niçoise  

Uitgebreide saladebar  

* * * * 

Warme items 

Parelhoen rollade met champignons 

Gegrilde diamanthaas met rode port saus 

Roerbak met gamba’s en koriander 

Vegetarische linzenstoof met pompoen 

Verse warme groenten 

Aardappelgratin 

Frites 

* * * * 

Dessert 

Verse fruitsalade 

Huisgemaakte New York Cheesecake met  

bijpassende saus 
 

Inclusief bij het vergaderarrangement met dinerbuffet, daarmee 

ook inclusief koffie, thee, frisdranken en mineraalwater uit de 

coffee corner. Bij reservering van het businessdinerbuffet 

exclusief arrangement zullen de dranken op nacalculatie  

worden berekend.  

 € 29,50 p.p. 

OOSTERS BUFFET  

Vanaf 30 personen mogelijk 
 

Koude items 

Diverse luxe broden met boter, kruidenboter en aioli 

Poké bowl met sojabonen, avocado, mango en vis 

Beef tataki met teriyakisaus en taugé 

Frisse mango salade met vissaus, chilipeper en pinda 

Oosterse salade met sojabonen, taugé en teriyaki 

Zoetzure komkommer 

* * * * 

Warme items 

Tom ka kai soep met kokos, taugé en pinda 

Tjap tjoy met gestoofde groente, prei, paksoi,  

kool, sojasaus en ketjap 

Huisgemaakte rendang 

Kip teriyaki 

Romige viscurry met kokosmelk en luxe vissoorten 

Roerbak met gamba’s en koriander 

Witte rijst 
 

 

 

  
€ 25,50 p.p. 

€ 20,50 p.p. 

€ 13,50 
per kind 
4-12 jaar 

€ 15,50 
per kind 
4-12 jaar 

De genoemde tarieven zijn exclusief  

zaalhuur bij privéaangelegenheden  

en exclusief dinerdranken. 

VALK SEIZOENSBUFFET 

Vanaf 15 personen mogelijk 
 

Koude items 

Diverse luxe broden met boter,  

kruidenboter, tapenade en aioli 

Uitgebreide saladebar 

Één luxe salade (bijv. Caesar salade,  

Griekse salade, couscous salade) 

Verse fruitsalade 

* * * * 

Warme items 

Soep van het seizoen 

Verse kippenragout geserveerd met pastei 

Vispannetje met krokante topping 

Vegetarische pasta met seizoensgroenten 

Verse warme groenten  

Gebakken krieltjes 

 

 

 

 

€ 22,50 p.p. 

€ 14,00 
per kind 
4-12 jaar 



  

LUXE EXCLUSIEVE DINERBUFFETTEN 
 

Chef-kok Thomas van Oosterhout en zijn keukenbrigade serveren u en uw gasten  
de mooiste warme en koude gerechten via het luxe en exclusieve dinerbuffet. 

 

 

 

TILBURGS DINERBUFFET 

Vanaf 30 personen 
 

Geniet twee uur van het Tilburgs 

Dinerbuffet in privésferen in een van 

onze zalen of met kleiner gezelschap in 

ons sfeervolle restaurant.  

 

Soep  

van het seizoen 

* * * * 

Koude items 

Diverse luxe broden met boter, 

kruidenboter, tapenade en aioli 

Rundercarpaccio met Parmezaanse 

kaas, truffelcrème,  

pijnboompitten en rucola 

Charcuterie met regionale  

hammen en worstsoorten 

Visplateau met  

verschillende vissoorten 
 

TILBURGSE DINERBUFFET DELUXE 
 

 Breid het Tilburgse Dinerbuffet uit met extra 

en luxere gerechten en genieten samen met uw 

gasten van onderstaande toevoegingen.  
 

Koude items 

3 verschillende luxe amuses 

Beef tataki met teriyakisaus en taugé 

* * * * 

Warme items 

Langzaam gegaarde beenham met honing-tijm 

dressing, à la minute gesneden 

Picanha met oesterzwam en chimichurri saus 

Roerbak met gamba’s en koriander 

* * * * 

Dessert 

Assortiment luxe kazen & rode port 

 € 33,50 p.p.  
€ 17,50 
per kind 
4-12 jaar 

De genoemde tarieven zijn exclusief zaalhuur bij 

privéaangelegenheden en exclusief dinerdranken. 

 
€ 43,50 p.p. 

 
€ 20,50 
per kind 
4-12 jaar 

Tomaat mozzarella  

met huisgemaakte pesto 

Caesar salade met gerookte kip 

Salade Niçoise  

Uitgebreide saladebar  

* * * * 

Warme items 

Parelhoen rollade met champignon 

Gegrilde diamanthaas  

met rode port saus 

Runderstoof 

Vispannetje met luxe  

vissoorten en krokante topping 

Vegetarische linzenstoof met pompoen 

Verse warme groenten 

Aardappel wedges 

Frites 

* * * * 

Dessert 

Luxe dessertbuffet 
 

DRANKENARRANGEMENTEN 
 

Geniet tijdens afgesproken tijden onbeperkt van 

dranken uit het binnenlandsassortiment. 
 

2 uur € 16,- 

2,5 uur € 19,- 

3 uur € 22,- 

4 uur € 26,- 
 

Buiten arrangementstijden worden dranken op 

nacalculatie doorberekend. Het binnenlands 

drankenassortiment omvat huiswijnen, bier van het vat, 

alcoholvrij bier, frisdranken, vruchtensappen, port, 

Schrobbelèr, sherry, vermouth, jenevers, koffie en thee. 

 



  

BORREL- EN FEESTARRANGEMENTEN 
Met z’n allen proosten tijdens het diner, de afsluitende borrel of gedurende de geheel 

verzorgde feestavond, dat doe je bij Van der Valk Hotel Tilburg! 

BORRELARRANGEMENTEN 

Gedurende het gewenste moment verzorgen wij: 

• Onbeperkt dranken uit het binnenlands assortiment 

• Notenmix op tafel 

• Warme bittergarnituur met sauzen & luxe amuses  
Aantal afhankelijk van tijdsbestek  

FEESTARRANGEMENTEN 

Geniet gedurende uw feestavond van: 

• Glas huisbubbels bij ontvangst 

• Borrelplank met luxe hapjes bij ontvangst 

• Onbeperkt dranken uit het binnenlands assortiment 

• Notenmix op tafel 

• Warme bittergarnituur met sauzen & luxe amuses  
Aantal afhankelijk van tijdsbestek  

1 uur borrelarrangement 

- 1 x warme bittergarnituur met 2 koude sauzen 

- 1 x luxe koude amuse 

 € 13,50 p.p. 

 € 19,- p.p. 
1,5 uurs borrelarrangement 

- 2 x warme bittergarnituur met 2 koude sauzen 

- 1 x luxe koude amuse 

2 uurs borrelarrangement 

- 2 x warme bittergarnituur met 2 koude sauzen 

- 2 x luxe koude amuse 

3 uurs borrelarrangement 

- 3 x warme bittergarnituur met 2 koude sauzen 

- 2 x luxe koude amuse 

 € 23,50 p.p. 

 € 28,50 p.p. 

4 uurs feestarrangement 

- 4 x warme bittergarnituur met 2 koude sauzen 

- 2 x luxe koude amuse 

5 uurs borrelarrangement 

- 5 x warme bittergarnituur met 2 koude sauzen 

- 2 x luxe koude amuse 

 € 43,50 p.p. 

 
€ 48,50 p.p. 

Buiten arrangementstijden worden dranken op nacalculatie doorberekend. 

Het binnenlands drankenassortiment omvat huiswijnen, bier van het vat, alcoholvrij bier, 

frisdranken, vruchtensappen, Schrobbelèr, port, sherry, vermouth, jenevers, koffie en thee. 
 

Bij verlenging zal er € 4,- per halfuur per persoon berekend worden.  

Indien u ook buitenlands gedistilleerde dranken inclusief wenst te reserveren, wordt 

er een supplement van € 4,50 per persoon per uur in rekening gebracht. 
 

De genoemde tarieven zijn exclusief zaalhuur bij privéaangelegenheden. 

EEN AVOND OM NOOIT TE VERGETEN 
 

Kleed uw feestavond aan zoals u dat 

wenst! Maak samen met onze Sales 

afdeling uw borrel of feestavond een 

moment om nooit te vergeten. Met de 

eindeloze mogelijkheden adviseren wij u 

graag over DJ’s, decoratie en meer!  

De ontvangstborrelplank bij het feestarrangement wordt verzorgd met onder andere gemarineerde 

olijven, met roomkaas gevulde mini paprika’s, gedroogde worst, kaasstengels en nacho’s.  



  

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 
De mogelijkheden zijn eindeloos en toch zetten wij graag  

al enkele suggesties voor u op een rijtje! 

EVEN EEN OPKIKKER BIJ DE PAUZE! 
 

Koude items  

Verse fruit smoothie  € 5,50 per stuk 

Croissant   € 1,75 per stuk 

Krentenbol   € 1,75 per stuk 

Belgische ronde koffiekoek  € 2,50 per stuk 

Gesorteerd gebak   € 4,50 per stuk 

Petit four (eventueel met eigen logo) € 4,50 per stuk 
 

Warme items 

Hollands saucijzenbroodje   € 3,50 per stuk 

Oude Beemster kaasbroodje € 3,50 per stuk 

Brabants worstenbroodje  € 3,50 per stuk 

 

 

U geniet onbeperkt van  

onze coffee corner nabij de  

zaal bij het vergaderarrangement! 

Hier vindt u onder andere vers 

handfruit, granenrepen, gezonde 

& verfrissende versnaperingen. 

Wenst u nog iets extra’s? 

NOG UITGEBREIDER LUNCHEN?  
 

Luxe belegd broodje € 4,25 per stuk 

Kop soep van de chef € 6,00 per stuk 

Broodje kroket  € 3,75 per stuk 

EEN EXTRA RONDJE HAPJES OF EEN LATE NIGHT SNACK? 
 

Notenmix     € 0,75 per persoon 

Luxe amuse    € 4,50 per persoon 

Crudité met dip    € 5,50 per portie 

Nachos (V)    € 7,50 per portie 

Kaasstengels (8 stuks)   € 6,50 per portie 
 

Beef tataki met teriyakisaus (koud)  € 6,50 per stuk 

Yakitorispies (2 stuks)   € 4,75 per stuk 

Steamed bun met pulled chicken  € 4,50 per stuk 

Pompoenchutney met avocadocrème (V) € 4,50 per stuk 

Mini hamburger    € 6,50 per stuk 

Kleine carpaccio    € 5,50 per stuk 

Kleine zalmtartaar (glaasje)   € 5,50 per stuk 

Vitello tonato    € 5,50 per stuk  
 

Puntzakfriet met mayonaise   € 3,75 per persoon 

Luxe bittergarnituur   € 0,75 per stuk 

Bitterballen    € 0,75 per stuk 
 

Borrelplank deluxe    € 14,50 per portie 

Sushi plate (8 stuks; vis, vlees en vega) € 16,50 per portie 

 

In Brabant kom je nooit  

wat tekort op een borrel of 

feest, daar houden wij van!  

Mis je iets in een van onze 

arrangementen? Dan breiden 

we graag verder uit met 

 onze suggesties. 



  

Met onze lokale AV leverancier zijn de meest gekozen opties tot pakketten gemaakt. 

Heeft u specifieke wensen? Dan stellen wij graag een offerte op maat voor u op! 

ONLINE VERGADEREN & SAMEN KOMEN 
Elkaar zowel live als online ontmoeten! Een wens die steeds vaker voorkomt en met steeds 

mooiere technieken te vervullen is. Onze preferred supplier helpt u graag verder. 

Hybride events zijn niet meer weg te denken uit deze tijd. Het is dé oplossing om in 

deze nieuwe tijden uw bijeenkomst te organiseren. Vergroot de toegankelijkheid en 

het bereik van uw bijeenkomst samen met Van der Valk Hotel Tilburg! 

Online vergaderen (tot maximaal 30 personen) 

- Extra 49’ LCD TV scherm met computer ten behoeve van de live-verbinding 

- Tafelmicrofoon voor de spreker 

- Hoge kwaliteit camera op statief richting de presentator 
 

Er is geen constante begeleiding in de zaal aanwezig. Het presentatiescherm in de zaal blijft vrij voor uw eigen 

presentatie. Zijn er meerdere sprekers? Liever ook de gasten in beeld? We adviseren u graag persoonlijk.   

 € 465,- 

Gehele dag 

Livestream (eenzijdig) 

- Constante begeleiding in de zaal 

- Hoge kwaliteit camera op statief richting de presentator 

- Draadloze headset- en handheldmicrofoon voor de sprekers voor zowel offline als online gasten 
 

Voorafgaand aan uw bijeenkomst zal onze AV leverancier contact met u opnemen om  

de wensen omtrent opstelling en online-communicatie nader te bespreken.  

 

 € 2.265,- 

Gehele dag 

€ 1.730,- 

1 dagdeel 

Interactieve livestream 

Als toevoeging op de eenzijdige livestream wordt er een tweezijdige communicatie opgesteld met: 

- Interactieve livestream platform voor de communicatie met online deelnemers 

- Een tweede hoge kwaliteit camera om de spreker uit het publiek in de zaal in beeld te brengen 
 

Dankzij de constante begeleiding wordt er direct ingegrepen als er iets mis gaat bij de online verbinding.  

Vooraf wordt er met u geschakeld om de wensen tot in detail uit te werken!   

 € 2.095,- 

1 dagdeel 

 € 2.630,- 

Gehele dag 



  



  

KAMERS & FACILITEITEN 
Ruime en lichte kamers voorzien van alle hedendaagse faciliteiten, dat is wat bij  

een luxe viersterren hotel als Van der Valk Hotel Tilburg past. 

Van der Valk Hotel Tilburg beschikt over 149 kamers. Van ruim 130 Comfort & Deluxe (vanaf 35m²) kamers tot 

11 Suites (vanaf 48m² tot 73m²) en zelfs een Penthouse (78m²)! De kamers en suites zijn modern en stijlvol 

ingericht door onze eigen binnenhuisarchitect, voor de juiste Van der Valk ervaring.  
 

Alle kamers zijn voorzien van klimaatbeheersing, WiFi, een zithoek en bureau, naast de standaard invulling zoals 

ruime kledingkast, kluis, minibar en LCD TV scherm. De badkamers zijn allen uitgerust met een vrijstaand bad, 

ruime inloopdouche en apart toilet. Daarnaast zijn de suites voorzien van verschillende sauna’s.  

GROEPSVERBLIJVEN 

Wenst u naast uw bijeenkomst, feestavond, beurs of bijvoorbeeld bruiloft met uw gasten te overnachten in  

Van der Valk Hotel Tilburg? Samen met u kijken we naar de gewenste datum, kamertypes en tarieven. De tarieven bij 

groepsverblijven (vanaf 10 kamers) zijn op aanvraag en worden individueel behandeld. Zo geniet u altijd van de scherpste prijs. 

Een luxe, sfeervolle en ruime kamer met een comfortabel bed bezorgt u het gevoel van thuiskomen! 

KOM TOT RUST IN ONZE WELLNESS 

Op de 7de etage geniet u van prachtig uitzicht over het Brabantse landschap. 

Hier vindt u ook onze wellness, voorzien van zwembad, sauna’s, rustruimte 

en fitness. Als hotelgast geniet u kosteloos van deze extra faciliteiten.  

RESTAURANT V 

In ons sfeervolle Restaurant V kunt u genieten van heerlijke gerechten. Onze menukaart 

biedt u een ruime keuze uit vlees-, vis- en vegetarische gerechten. Hierbij leggen wij de 

nadruk op gebruik van streekgebonden producten en duurzame ingrediënten. 

BRASSERIE V LOUNGE  

In de V Lounge kunt u gezellig borrelen, ontmoeten en werken! Hier geniet u van 

onze gerechten van de kleine kaart. Neem plaats in onze stijlvolle hotelbar. 

FIETSVERHUUR 

Tilburg en haar groenrijke omgeving liever 

per fiets ontdekken tijdens uw verblijf? Huur 

makkelijk een fiets bij onze receptie.  
 

JACK’S CASINO 

In het souterrain van Van der Valk Hotel 

Tilburg vindt u het splinternieuwe en ruim 

opgezette Jack’s Casino. Met meer dan 144 

spelersplekken biedt Jack's Casino voor 

ieder een gezellige en spannende avond uit! 

Met een van onze samen opgestelde  

arrangementen geniet u van diner & verblijf 

in Hotel Tilburg & spel bij Jack’s Casino. 

EEN GOEDE START VAN DE DAG 

In ons stijlvolle restaurant kunt u in de ochtend genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. Hier vindt u een 

rijke keuze aan vers gebakken broodsoorten, diverse vlees- en kaassoorten, warme vlees-, vis- en vegetarische 

gerechten, eiergerechten, yoghurts, verse salades, handfruit, zoetigheden en verschillende vruchtensappen. 



 



 

  

TROUWEN OP HOOGTE IN ONZE SKYBAR 
Iedere bruiloft bij Van der Valk Hotel Tilburg is uniek! 

Samen met u plannen we stap voor stap uw speciale dag, voor een zorgeloze bruiloft. 

Jullie bruiloft is de meest bijzondere dag van jullie leven en dat snappen wij maar al te goed. Als 

officiële trouwlocatie van de Gemeente Tilburg faciliteren wij dan ook graag jullie dag in jullie stijl. Door 

te beginnen met een kennismakingsgesprek werken wij samen naar uw speciale dag toe. Vanaf hier 

kijken wij samen met u naar het gewenste programma, de aankleding, decoratie en culinaire invulling.  

Op de 7de etage vindt u onze Skybar met groene Daktuin. Een skyline van Tilburg vormt 

zich, met verder uitzicht over de groenrijke omgeving van Tilburg tot aan Hilvarenbeek. 

Een pracht locatie voor uw ceremonie tot 70 personen of feestavond tot 150 personen.  

Voor het gebruik van de Skybar voor uw bruiloft of feestavond zijn onderstaande regels van toepassing: 

- Er geldt een minimale omzetgarantie op F&B à € 3.000,- om exclusiviteit te kunnen waarborgen. 

- Op vrijdag, zaterdag en zondag geldt een minimale kamerafname bij versterkt geluid na 23.00u.  

Wij informeren u graag over het minimale aantal kamers nadat wij de gewenste datum vernomen hebben.  

CEREMONIE ARRANGEMENT 
 

Voor, tijdens en na de ceremonie met uw daggasten genieten van  

de dag, wordt compleet gemaakt met het ceremonie-arrangement. 

Bij het arrangement gaan we uit van een ontvangstmoment  

(max. 30 minuten), ceremonie (ong. 60 minuten) en aansluitend 

een receptie met de daggasten (ong. 90 minuten). 
 

Het arrangement is inclusief:  

• Non-alcoholische dranken bij ontvangst  

• Glas bubbels bij de receptie 

• Onbeperkt dranken uit het binnenlands drankenassortiment 

gedurende de receptie 

• Notenmix & kaasstengels op tafel 

• Één luxe koude amuse  

• Schotelgeld (externe bruidstaart) 

  € 29,50 p.p. 

De genoemde tarieven zijn exclusief  

zaalhuur bij privéaangelegenheden. 



  
ONZE TILBURGSE HUIS DJ’S 

Onze huis DJ draait graag jullie favoriete plaatjes tijdens de feestavond. Met een groot 
assortiment aan extra’s weten zij jullie feestavond tot het grootste succes te maken.  

De DJ’s van Kevents assisteren u graag bij het opzetten van de perfecte feestavond!  

Dankzij de jarenlange ervaring bij het draaien op bruiloften en feesten weten zij u en uw gasten 

 goed te vermaken en spelen zij goed op de wensen van het publiek in.  

  
Wij brengen u graag vooraf met onze leverancier in contact om eventuele extra’s en wensen af te stemmen.  

Valk DJ-Show Basis 

- DJ meubel met DJ set, speakers 

- 2 statieven met in totaal 4 spots 

- DJ voor maximaal 5 uur 

 € 865,- 

Valk DJ-Show Luxe 

- DJ meubel met DJ set, speakers 

- In totaal 6 spots op meerdere zwarte statieven 

- DJ voor maximaal 5 uur 

 € 1065,- 

Valk DJ-Show Lightshow 

- DJ meubel met DJ set, speakers 

- 2 statieven met in totaal 4 spots & 4 movingheads op trusszuil (eventueel zwart bekleed) 

- DJ voor maximaal 5 uur 

 € 1090,- 



  

KOFFIETAFEL & CONDOLEANCE 
Afscheid nemen van een dierbare doet u in privésferen. 

Wij verzorgen graag het moment na de uitvaart voor u op de gewenste wijze.  

KOFFIETAFEL ARRANGEMENT 
 

Gedurende twee uur serveren wij u en uw gasten  

bij de condoleance onderstaande in buffetvorm.  
 

• Diverse luxe witte en bruine belegde 

broodjes met vlees- en kaaswaren 

• Open kaiserbroodjes met gerookte zalm en 

tonijnsalade  

• Waldkornbroodjes met eiersalade 

• Deens gebak en muffins 

• Vers handfruit 

• Inclusief koffie, thee, plat en bruisend 

mineraalwater en jus d’orange 

 

 

Wenst u bovenstaande 

 uit te breiden met een kop 

soep van het seizoen en een 

broodje kroket? In dat geval 

wordt er een supplement  

à € 8,00 per persoon 

berekend. 

 € 18,50 p.p. 

Na de begrafenis of uitvaart ontvangen wij u en uw gasten graag 

in een privé ruimte, waarbij wij graag de verdere invulling met u 

bespreken. Van koffietafel tot gezamenlijk herdenkingsmoment, 

de invulling kleden wij graag persoonlijk aan. 



 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP 
Wij staan voor u klaar, vanaf het eerste contact  

tot aan de uitvoering van uw perfecte evenement, bijeenkomst of verblijf.  

Onze Sales afdeling assisteert u graag bij groepsreserveringen voor kamers 

(>10 kamers per nacht), bijeenkomsten & evenementen en prijsafspraken via: 

Sales@tilburg.valk.nl 

+31 (0)13 8000 801 

Van der Valk Hotel Tilburg Centrum-Oost 

Dr. Bloemenlaan 8 

5022 KW Tilburg 

 

In het hart van 

Brabant, net buiten het 

centrum van Tilburg. 
 

 Daar vindt u ons! 

Wenst u direct een kamer te reserveren of een tafel te 

boeken in ons restaurant? Onze collega’s helpen u verder via: 

Tilburg@.valk.nl 

+31 (0)13 8000 800 

 

Kijk vooral eens op  

onze website voor alle 

informatie, van kamer en 

restaurant tot zalen en 

arrangementen! 

www.hoteltilburg.nl  

mailto:Sales@tilburg.valk.nl
mailto:Tilburg@.valk.nl
http://www.hoteltilburg.nl/

