Vergadercentrum
City Hotel de Jonge

Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in het vergadercentrum van City Hotel de Jonge.
City Hotel de Jonge is gelegen midden in het centrum van Assen en is hierdoor de ideale
uitvalsbasis voor uw vergadering, bijeenkomst of feest. City Hotel de Jonge is een gemoedelijk
middelgroot stadshotel en staat voor persoonlijke service en aandacht, het hotel bestaat al sinds
1874 en is hierdoor een begrip in Assen.
Het hotel is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als met de auto, het
treinstation ligt op loopafstand van het hotel. Naast 72 hotelkamers, heeft het hotel zijn eigen
vergadercentrum met 8 multifunctionele zalen geschikt van 1-2 (flexwerkplek) tot 80
personen. Alle zalen zijn recent geheel gerenoveerd en geschikt voor zakelijke bijeenkomsten maar
ook voor privé gezelschappen.
De zalen zijn voorzien van de nieuwste apparatuur, presentaties kunt u afbeelden op een van
de BenQ interactieve televisieschermen, dit scherm is draadloos aan te sluiten op uw laptop.
Standaard wordt u tijdens de vergadering voorzien van heerlijke verse koffie en SenzaTea. In het
restaurant is er de mogelijkheid om een lunch of diner te nuttigen tijdens en/of na de vergadering, u
kunt er ook voor kiezen dit te laten uitserveren in de zaal. In de zomer kunt u genieten van het grote
terras behorende bij het hotel.
Het hotel beschikt over klassieke vergaderzalen, maar heeft ook 2 zalen voor een informelere
setting, deze zalen zijn voorzien van een bar en hebben de authentieke uitstraling van vroeger
behouden. Deze zalen zijn ideaal als u opzoek bent naar een unieke locatie die wat meer
persoonlijkheid uitstraalt, leuk voor een workshop of vergadering in combinatie met een
borrel. Daarnaast is de hotelbar ook af te huren voor feesten en partijen en is deze zeer
geschikt om de dag met een drankje en hapje af te sluiten.
Onze kracht zit in het maken van programma’s op maat. We gaan graag met u in gesprek om samen
tot nieuwe ideeën te komen en een unieke bijeenkomst neer te zetten.
Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking. U kunt hiervoor een afspraak maken,
maar langskomen mag ook altijd. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie in deze
brochure, neem dan gerust contact met ons op.
Wij hopen u binnenkort te mogen ontvangen bij City Hotel de Jonge!
Met gastvrije groet,
Team City Hotel de Jonge
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Vergaderzalen
Zaalafmetingen
Zalen

M2- l/b/h

Hotelbar

Theater

Carré

U-vorm Boardroom Cabaret

-

-

-

-

-

Blok

Zaal 1

55- 8/7/2.75

30

16

15

-

16

12

Zaal 2

88- 11.8/7/2.75

80

32

25

-

32

16

Zaal 3

48-10/4.85/2.75

15

12

8

-

-

16

Ruimte 1

4,7-2/2.5/2.75

-

-

-

1-2

-

Ruimte 2

8-2.25/3.5/2.75

-

-

-

1-2

-

Zaal 5

30- 7/3.85/2.75

-

-

-

6

-

Zaal 7

37- 9.25/3.85/2.75

-

-

-

10

-

Zaal 8

55- 8/7/2.75

20

20

15

-

16

12

Zaal 10 (Feestzaal)

115- 11/10.50/2.45

80

18

19

-

32

18

Zaal 4 (Flexwerkplek)

Zaaltarieven
Zalen

1 dagdeel

2 dagdelen-

3 dagdelen

Hotelbar

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Zaal 1

€ 105,00

€ 145,00

€ 180,00

Zaal 2

€ 105,00

€ 145,00

€ 180,00

Zaal 3

€ 105,00

€ 145,00

€ 180,00

Zaal 4 (Flexwerkplek)

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Zaal 5

€ 95,00

€ 135,00

€ 170,00

Zaal 7

€ 95,00

€ 135,00

€ 170,00

Zaal 8

€ 105,00

€ 145,00

€ 180,00

Zaal 10 (Feestzaal)

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Ruimte 1
Ruimte 2

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief audiovisuele middelen.
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Vergaderzalen
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Zaal

5

Zaal

1
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Zaal

2

Vergaderfaciliteiten

Buiten de standaard vergaderarrangementen om zijn de volgende vergaderfaciliteiten te huur.
Deze faciliteiten zijn per dag te huur, de prijzen op deze pagina zijn een vaste prijs en inclusief
BTW.
BenQ interactieve flatscreen *								
• Verrijdbaar
• Touchscreen
• Schrijven/tekenen
• Printen
• Verbindingskabels voor aansluiting scherm met eigen laptop

€ 50,00

*Zaal 8 ligt op de eerste verdieping, hierdoor is het niet mogelijk een BenQ interactieve
flatscreen in de zaal te krijgen, u kunt gebruik maken van een beamer.
Beamer inclusief scherm								
Flipover inclusief stiften									
Whiteboard										
Geluidsinstallatie met draadloze microfoon 						
Gebruik printer
• Afdruk zwart/wit					
				
• Afdruk kleur 									

€ 40,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 50,00

WIFI- draadloos										

gratis

€ 0,15
€ 0,20

Verlengsnoer										gratis

Zaal
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Zaal
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Vergaderarrangementen

Op deze pagina kunt u onze standaard vergaderarrangementen vinden.
Alle arrangementen zijn uit te breiden met een van de mogelijkheden genoemd op de pagina
uitbreidingsmogelijkheden.
Had u iets anders in gedachten? Geen probleem, wij denken graag met u mee en stellen zo een
arrangement op maat samen.
Alle arrangementen zijn exclusief zaalhuur en inclusief BTW.

2-uurs ontbijtvergadering 						
€ 17,50 p.p.
• Onbeperkt koffie en thee met koekjes						
• Mineraalwater (plat & bruis)					
• Uitgebreid ontbijtbuffet*							
• Schrijfblokje met pen voor alle gasten
• Gebruik van een BenQ interactieve flatscreen				
• Gebruik van een flipover 							
• Gebruik van het WIFI netwerk
*Het ontbijtbuffet is in het restaurant van het hotel, ontbijt kan 					
worden meegenomen de zaal in.
2-uurs vergaderarrangement 							
• Onbeperkt koffie en thee met koekjes
• Mineraalwater (plat & bruis)
• Pepermuntjes en Celebrations		
• Schrijfblokje met pen voor alle gasten
• Gebruik van een BenQ interactieve flatscreen					
• Gebruik van een flipover
• Gebruik van het WIFI netwerk
4-uurs vergaderarrangement 					
• Onbeperkt koffie en thee met koekjes
• Mineraalwater(plat & bruis)
• Pepermuntjes en Celebrations
• Schrijfblokje met pen voor alle gasten
• Gebruik van een BenQ interactieve flatscreen				
• Gebruik van een flipover
• Gebruik van het WIFI netwerk
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€ 9,50 p.p.

€ 12,50 p.p.

Vergaderarrangementen

4-uurs vergaderarrangement inclusief lunch 			
• Onbeperkt koffie en thee met koekjes
• Mineraalwater (plat & bruis)
• Pepermuntjes en Celebrations
• Werklunch in het restaurant (2 belegde broodjes, incl. sap/melk)
• Schrijfblokje met pen voor alle gasten
• Gebruik van een BenQ interactieve flatscreen				
• Gebruik van een flipover
• Gebruik van het WIFI netwerk

€ 21,00 p.p.

8-uurs vergaderarrangement 						
• Onbeperkt koffie en thee met koekjes
• Mineraalwater (plat & bruis)
• Pepermuntjes en Celebrations
• Werklunch in het restaurant(2 belegde broodjes, incl. sap/melk)
• Schrijfblokje met pen voor alle gasten
• Gebruik van een BenQ interactieve flatscreen		
• Gebruik van een flipover
• Gebruik van het WIFI netwerk

€ 30,50 p.p.

8-uurs vergaderarrangement inclusief diner 				
• Onbeperkt koffie en thee met koekjes
• Mineraalwater (plat & bruis)
• Pepermuntjes en Celebrations
• Schrijfblokje met pen voor alle gasten
• Gebruik van een BenQ interactieve flatscreen
• Gebruik van een flipover
• Werklunch in het restaurant (2 belegde broodjes, incl. sap/melk)
• 3-gangen keuze diner incl. 2 consumpties (exclusief buitenlands gedistilleerd)
• Gebruik van het WIFI netwerk

€ 65,00 p.p.

Borrelarrangement 							
Aansluitend van de vergadering nog even rustig bijpraten, kies dan
voor de vergaderborrel. Met deze borrel kunt één uur lang nazitten
onder het genot van een drankje en een hapje in onze gezellige hotelbar.

€ 10,00 p.p.

Het borrelarrangement bestaat uit 2 drankjes (bier/fris/wijn) en
4 borrelhapjes per persoon.
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Uitbreidingsmogelijkheden

Vergaderbreaks
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drentse lekkernij									
€ 2,50 p.p.
Cake										
€ 1,50 p.p.
Gevulde koek									€ 1,75 p.p.
Energy shot									
€ 2,00 p.p.		
100% verse ingrediënten
Fruit smoothie 									€ 1,75 p.p.
Koelkast met frisdrank								€ nacalculatie
Yoghurt snack met granola en fruit							
€ 2,25 p.p.
Fruitschaal										
€ 2,50 p.p.
Hotel de Jonge to go 								
€ 2,50 p.p.
Pakket om mee te nemen 							
inclusief een stuk handfruit/energybar/water/sap

Lunch en diner suggesties
Lunch met luxe broodjes 								
Soepje, belegde broodjes, warme snack 						
Luxe lunchbuffet 									

€ 9,00 p.p.
€ 11,00 p.p.
€ 16,50 p.p.

Daghap										

€ 18,50 p.p.

Zaal
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Zaal
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Feesten & partijen
Bij City Hotel de Jonge kunt u ook terecht voor feesten en partijen. We hebben hiervoor
standaard dranken en hapjesarrangementen, daarnaast is het mogelijk om evenementen
op maat te maken, hier denken wij graag met u mee!
De prijzen genoemd op deze pagina zijn inclusief BTW.

Drankenarrangementen
(te boeken vanaf 10 personen)
Onbeperkt bier/fris/wijn		
• 2 uur									
• 4 uur 								
• 6 uur 									

€ 15,00 p.p.
€ 22,50 p.p.
€ 27,50 p.p.

Hapjesarrangementen
(te boeken vanaf 10 personen)
Bittergarnituur standaard
4 hapjes per persoon, bestaande uit:
• Kaas en worst
• 2 warme hapjes
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€ 4,50 p.p.

Bittergarnituur luxe
					
4 hapjes per persoon, bestaande uit:
• Toast met ossenworst en olijf
• Crostini met carpaccio
• Cocktail met Noorse garnalen
• Komkommer met kruidenkaas crème
• Roggebrood met zoute haring
• 2 soorten warme hapjes

€ 5,95 p.p.

Bittergarnituur extra luxe
						
6 hapjes per persoon, bestaande uit:
• Bonbon van gerookte zalm
• Gevuld eitje
• Tomaatje gevild met Hollandse garnalen
• Jalapeño pepers gevuld met roomkaas
• Toast met ossenworst en olijf
• Crostini met carpaccio
• Mini loempia’s
• Crispy gamba’s
• Kippenvleugeltjes met zoetzure saus

€ 9,95 p.p.
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MVO-Verklaring City Hotel de Jonge
Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij
en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties
behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze
bedrijfsprocessen, diensten en producten.
Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en
resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continu op zoek naar haalbare stappen
om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken
geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:
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•

In oktober 2020 heeft City Hotel de Jonge het Green Key certificaat behaald met een gouden
certificering.

•

Wij blijven op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve
bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan onze medewerkers.

•

Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

•

Wij maken duidelijke afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze producten en
hoe we de kwaliteit bewaken.

•

Wij sponsoren lokale evenementen en/of goede doelen, door bijvoorbeeld het kosteloos
beschikbaar te stellen van onze zalen, hotelkamers aanbieden tegen een gereduceerd tarief of
het sponsoren van Food & Beverage artikelen.

•

Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van
het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van
afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

•

Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name
op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of
duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Vergadercentrum - City Hotel de Jonge

Wat doet City Hotel de Jonge specifiek aan duurzaamheid?
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•

In 2019 is het gehele hotel gerenoveerd, hierbij heeft City Hotel de Jonge het doel gesteld om zo
zuinig mogelijk met energie om te gaan. Deze doelstelling is met succes behaald.

•

Oude technische systemen zijn tijdens de renovatie vervangen door energiebesparende
technische systemen.

•

Waterbesparingen van kranen en douches, maximaal verbruik van 6liter per minuut.

•

Gebruik van sensorenkranen op openbare toiletten + het gebruik Dual Flush op alle toiletten.

•

100% LED verlichting in het hotel.

•

Gebruik van warmtepompen en zonnecollectoren. Bij een tekort aan zonne-energie wordt dit
aangevuld door de CV ketel.

•

Het minimaliseren van plastic artikelen.

•

Gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen.

•

Het gebruik van papier met een duurzaamheidskeurmerk en tevens het minimaliseren van het
papierverbruik.

•

City Hotel de Jonge heeft een Green Team die zorgdraagt voor de naleving van de afspraken
rondom MVO.
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Praktische informatie
Overnachten
Bij City Hotel de Jonge kunt u een vergadering, feest of bijeenkomst combineren met een
overnachting midden in het centrum van Assen. Na een lange dag vergaderen of een bedrijfsfeest
dat iets te laat is afgelopen, kunt u zich rustig terugtrekken in uw hotelkamer. In combinatie met een
bijeenkomst kunnen wij een gereduceerd tarief aanbieden om te overnachten en ontbijten.

Bereikbaarheid
Routebeschrijving openbaar vervoer
City Hotel de Jonge ligt op circa 8 minuten loopafstand van het Intercity- en busstation Assen. Vanuit
het station loopt u naar het centrum via de Stationsstraat. Aan het eind van de Stationsstraat slaat
u rechtsaf de Oostersingel in. Aan het einde van de Oostersingel slaat u op de T-splitsing van de
Noordersingel en de Javastraat de Noordersingel in. Vervolgens slaat u linksaf de Brinkstraat in. U
ziet het hotel aan uw rechterhand liggen.
Routebeschrijving auto
Vanuit Hoogeveen/Zwolle (A28):
Neem afrit 34 Assen-Noord en volg de borden richting centrum/station. Na 1 km slaat u aan het
einde van de Industrieweg rechtsaf richting de Rolderstraat. Op de Rolderstraat sorteert u bij de
stoplichten links voor en slaat u de Javastraat in. Na 250 m. rijdt u rechtsaf de Noordersingel op.
Vervolgens slaat u linksaf de Brinkstraat in. U ziet het hotel/restaurant aan uw rechterhand liggen.
Vanuit Groningen (A28):
Neem afrit 34 Assen-Noord en volg de borden richting centrum/station. Na 1 km slaat u aan het
einde van de Industrieweg rechtsaf richting de Rolderstraat. Op de Rolderstraat sorteert u bij de
stoplichten links voor en slaat u de Javastraat in. Na 250 m. rijdt u rechtsaf de Noordersingel op.
Vervolgens slaat u linksaf de Brinkstraat in. U ziet het hotel/restaurant aan uw rechterhand liggen.

Parkeren
Er zijn diverse parkeergelegenheden in de omgeving van het hotel. De parkeergarage in de
directe omgeving is de parkeergarage Stadhuis aan de Javastraat 15, inrijhoogte 1,85m. Aan de
hotelreceptie verkopen wij uitrijkaarten (€6,00) voor parkeergarage Stadshuis. Deze uitrijkaarten
zijn niet geldig bij alle overige garages.
U kunt er ook voor kiezen de auto te parkeren voor het hotel op de daarvoor bestemde
parkeerhavens. Het is betaald parkeren in de Brinkstraat, na 18:00 uur en op zondag is parkeren
gratis, met uitzondering van de vrijdagavond en koopzondag.
Let op! In verband met de markt op woensdag en zaterdag is er in de Brinkstraat op deze dagen
vanaf 05:00 een wegsleepregeling van kracht.
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Brinkstraat 85 • 9401 HZ Assen • T: +31 (0)592 31 20 23
www.hoteldejonge.nl • sales@hoteldejonge.nl

