Prijsbijlage
Leerhotel Het Klooster

Zaalopstellingen
Leerhotel het Klooster heeft diverse vergaderzalen tot haar beschikking.
In de onderstaande afbeelding vind u welke opstellingen er mogelijk zijn met het maximale
aantal personen .

U-vorm

Carré

Theater

Cabaret

Kerkzaal

50

60

400

150

Refter

31

34

74

44

Kruisherenzaal

17

16

61

17

Benedictuskamer

17

18

34

21

Gastenzaal

17

20

50

25

Hubertuskamer

13

16

25

13

Ireneuskamer

10

18

Caroluskamer

10

18

Norbertuskamer

10

18

Naam zaal
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Zaalhuur
In onderstaande afbeelding vindt u onze prijzen per dagdeel aan.

Naam zaal

Prijs per dagdeel

Prijs per twee dagdelen

Avondtarief

Kerkzaal

€ 850,00

€ 1250,00

Refter

€ 310,00

€ 525,00

€175,00

Kruisherenzaal

€ 310,00

€ 525,00

€175,00

Benedictuskamer

€ 200,00

€ 350,00

€125,00

Gastenzaal

€ 200,00

€ 350,00

€125,00

Hubertuskamer

€ 175,00

€ 300,00

€95,00

Ireneuskamer

€ 125,00

€ 225,00

€75,00

Caroluskamer

€ 125,00

€ 225,00

€75,00

Norbertuskamer

€ 125,00

€ 225,00

€75,00
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Apparatuur & Benodigdheden

Technische assistentie
Indien u bij congressen, vergaderingen en seminars professionele technische ondersteuning
wenst, dan laten wij dit graag voor u verzorgen tegen het volgende tarief van € 59,00 per uur.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het coördineren van diverse presentatievormen tijdens uw
bijeenkomst of het begeleiden van geluidstechnische zaken van uw sprekers. Bij een forum met
twee of meer sprekers adviseren wij u om uw bijeenkomst technisch te laten ondersteunen.
Huurprijzen apparatuur *
Beamer 13.000 ANSI Lumen (Kerkzaal)
Doorzichtscherm Kerkzaal
Geluidsinstallatie in de Kerkzaal met 1 microfoon
Laptop
Extra flip-over

€ 450,€ 150,€ 250,€ 95,€ 20,-

Alle prijzen zijn inclusief het installeren van deze apparatuur. Iedere andere vorm van technische
ondersteuning wordt doorberekend aan de hand van bovenstaand tarief.
* De beamer in de kerkzaal is een zeer krachtige beamer (13.000 ANSI Lumen). In deze zaal is het
niet mogelijk om zelf een beamer mee te brengen.
* Bovengenoemde prijzen zijn geldig voor onze eigen apparatuur.
Indien de gewenste apparatuur extern ingehuurd dient te worden, gelden andere tarieven. U
wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Decoratie
Op aanvraag verzorgen wij bloemstukken voor in de zaal. Dit kunnen tafelstukjes,
kathederstukken of boeketten zijn. De prijzen zijn afhankelijk van de dan geldende tarieven van de
bloemist.

Prijzen voor overige apparatuur en benodigdheden verstrekken wij op aanvraag.
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Eten & Drinken
Restaurant - De Gregoriuskamer
Indien u met uw gezelschap exclusief wenst te dineren, kunnen wij deze ruimte voor u reserveren
voor € 150,-.
Restaurant - De Martinuskamer
In De Martinuskamer worden lunch en diner geserveerd.
Grand Café Lambertus
Onze studenten verwelkomen u voor een hapje en een drankje in het Grand Café.
Openingstijden
Ontbijt
Lunch
Diner
Bar

07:00 uur tot 09:00 uur (maandag tot en met vrijdag)
08:00 uur tot 10:30 uur (zaterdag en zondag )
12:00 uur tot 14:00 uur
vanaf 17.30 uur
08.00 uur tot 23.00 uur

Ontbijt
€ 12,50 p.p.
Het luxe ontbijt wordt geserveerd in ons restaurant; diverse broodsoorten, een assortiment beleg,
gebakken spek, roerei en worstjes, diverse zuivelproducten, vers fruit en koffie of thee.
Kruisherenlunch
Kruisherenlunch
€ 16,50 p.p.
Wij serveren een kop soep van de dag, diverse belegde broodjes, salade, warme snack, zuivel en
vruchtendranken. Deze lunch wordt ook in buffetvorm geserveerd.
Culinaire lunch
€ 16,50 p.p.
Onze studenten stellen voor u een tweegangenlunch samen en deze wordt geserveerd in het
restaurant.
À la carte
Stel zelf uw driegangendiner samen
van onze à la carte kaart

€ 25,00 p.p.

Dinerbuffetten
vanaf € 24,50 per persoon
Wij serveren diverse buffetten voor groepen,
Vanaf 20 personen, geïnspireerd door de seizoenen.
Vraag naar de mogelijkheden
Eenpansmaaltijden bij de zaal
€ 12,50 p.p.
Salade, brood en groente, vis/vlees en meelspijs
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Kloosterarrangementen.
Tijdens uw bijeenkomst serveren wij een Kloosterarrangement.
Bij ontvangst serveren wij zoet Kloosterbrood.
In de pauze serveren wij een assortiment van huisgemaakte zoete lekkernijen.
’s Middags wordt er een “frisse-fruitige-gezonde” break geserveerd.
Flessen Kloosterwater en smaakwater in presenteren wij in de zaal.
De prijzen voor deze arrangementen zijn:
Een dagdeel
Twee dagdelen

€ 7,75 per persoon
€ 10,75 per persoon

Bittergarnituur

“Bij de borrel”

€ 4,75 per portie

Bittergarnituur, twee soorten kaas, drie soorten worst.

Zes hapjes per portie.
“Borrel DeLuxe”

€ 6,75 per portie
Bittergarnituur, twee soorten kaas, drie soorten worst,
Aangevuld met mini wraps, zalmrolletjes met roomkaas , petit crolines
en garnalenkroketjes.

Zes hapjes per persoon
Assortiment Amuses

€ 7,50 per portie

Proeverij van kleine gerechtjes

Vier hapjes per portie

“Assortiment nootjes en zoutjes”

€ 2,50 per portie

Hotelkamers
U kunt uw vergadering uitbreiden met een hotelovernachting op Leerhotel Het Klooster.
Wij beschikken over 21 hotelkamers
Kruisherenkamers
De zestien Kruisherenkamers bevinden zich in het voormalige woongedeelte van de Kruisheren.
De originele “Kloostercellen” zijn verbouwd tot hotelkamers met faciliteiten op driesterrenniveau
en een prachtige badkamer met inloopdouche.
Gastenkamers
De oorspronkelijke Gastenkamers zijn verbouwd tot vijf luxe kamers met faciliteiten op
vijfsterrenniveau. Deze kamers hebben een aparte zithoek, balkon en een minibar. De badkamers
zijn uitgerust met een ligbad en een aparte douche en er liggen zachte badjassen klaar voor
gebruik gedurende uw verblijf.
Kamerprijzen
Kruisherenkamer

Tarieven op aanvraag

Gastenkamer

Tarieven op aanvraag
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Bereikbaarheid
Bezoekadres
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Postadres
Leerhotel Het Klooster
Postbus 545
3800 AM Amersfoort

Telefoon: 033 - 4678700
Fax: 033 – 4678799
E-mail: reserveringen@hetkloosterhotel.nl
Internet: www.leerhotelhetklooster.nl
Vanuit Utrecht:
Volg de A28 richting Amersfoort. Neem de afslag Maarn/Amersfoort-Zuid. Na de afslag houdt u
borden Dierenpark Amersfoort aan tot aan een grote rotonde (Stichtse Rotonde). Vanaf hier volgt
u de bruine borden naar Leerhotel Het Klooster: Op de rotonde neemt u de eerste afslag, richting
Amersfoort Centrum, vervolgens neemt u op de kleine rotonde de derde afslag, richting
Dierenpark Amersfoort. Vervolgens rechtsaf de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter linksaf slaan
de parallelweg op (vóór het benzinestation). U ziet de ingang van Leerhotel Het Klooster aan de
rechterkant (tweede ingang rechts).
Via A1:
Bij knooppunt Hoevelaken de A28 richting Amersfoort/Utrecht volgen.
Neem afslag Maarn/ Amersfoort-Zuid, volg de route zoals vanuit Utrecht hierboven beschreven
Vanaf Amersfoort CS:
Lopend vanaf station Amersfoort, rechts de Barchman Wuytierslaan volgen. Bij de verkeerslichten
linksaf de Daam Fockemalaan in. Het Klooster bevindt zich voorbij het benzinestation aan de
rechterkant. De loopafstand is circa twee kilometer.
Amersfoort CS:
Streekbussen: (duur rit circa vijf minuten)
Bus 56 richting Wijk bij Duurstede en bus 52 richting Utrecht. Uitstaphalte "Zorgcentrum de
Lichtenberg" aan de Utrechtseweg. U passeert het Klooster aan de rechterkant. Over het voetpad
teruglopen (circa 200 meter). De ingang van het Klooster bevindt zich aan de linkerkant (Tweede
ingang links).

Op de
parallelweg de 2e
inrit
nemen
nemen.
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