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NOVOTEL BREDA



Novotel Breda is gelegen op een unieke locatie, vlakbij het Mastbos, de A16 en de uitvalsweg

naar het centrum van Breda. Het hotel beschikt over ruime parkeermogelijkheden voor u en

uw deelnemers. De 106 hotelkamers zijn voorzien van alle gemakken zoals koffie- en thee

faciliteiten, minibar, kluis, gratis WIFI en ADSL verbinding.

MOODFOOD By Novotel Breda, onze huiskamer, verzorgd alle culinaire breaks, lunches en

diners met lokale, verse en regionale ingrediënten. Genieten op het terras in onze ruime tuin

van een goed glas wijn of een biertje. Uw netwerk borrel buiten? Alle mogelijkheden zijn

bespreekbaar. Ontspan na een lange werkdag in een ideale relaxte omgeving.

Het hotel beschikt over 7 vergaderzalen waarvan enkelen zijn te combineren. Onze

vergaderzalen hebben allemaal daglicht en zijn voorzien van gratis WIFI, beamer en scherm.

Uw persoonlijke assistent helpt u waar nodig bij de organisatie van uw evenement en is de dag

zelf aanwezig om u te assisteren.

Al onze zalen zijn op de begane grond en liggen vlakbij onze evenementen ontvangst corner

waar vers gemalen koffie, sappen en fruit tot uw beschikking staan. U thuis voelen terwijl u

weg bent van huis is ons motto en wij doen er dan ook alles aan om van uw evenement een

geslaagde gebeurtenis te maken.

Het conference en evenementen team

Novotel Breda

WELKOM
BIJ

NOVOTEL BREDA  



EVENT 
COÖRDINATORS

Angela van Gool
Graag sta ik voor u klaar voor al uw aanvragen voor evenementen
of vergaderingen bij Novotel Breda. U kunt direct met mij contact
opnemen met de onderstaande gegevens en ik kan u van alle
informatie voorzien. Graag help ik u, uw evenement of
vergaderingen tot in de details naar wens te organiseren.
U kunt mij op doordeweekse dagen bereiken tussen 09:00u en
17:00u, telefonisch of op het onderstaande email adres.

Telefoonnummer +31(0)76 5607 744
E-mail adres evenementen events@novotelbreda.nl
E-mail adres reserveringen reservations@novotelbreda.nl

OPERATIONS MANAGER

Novotel Breda
Dr. Batenburglaan 74
4837 BR  Breda
T. +31 (0)76 5607 746
F. +31 (0)76 5658 758
E. events@novotelbreda.nl
I. www.novotelbreda.nl

Fenna Lahaije
Heeft u interesse in een vergadering of evenement bij Novotel
Breda? Dan kunt u direct met mij contact opnemen. Ik ben uw
vaste contactpersoon en kan u van alle informatie voorzien. Ook
zal ik vanaf het moment van de boeking tot het ontvangst op de
dag zelf voor u klaar staan. Samen met het team zorgen wij ervoor
dat uw vergadering of evenement tip top in orde is.

Telefoonnummer +31(0)76 5607 746
E-mail adres evenementen events@novotelbreda.nl
E-mail adres reserveringen reservations@novotelbreda.nl

EVENT COORDINATOR

mailto:events@novotelbreda.nl
mailto:reservations@novotelbreda.nl
mailto:events@novotelbreda.nl
mailto:events@novotelbreda.nl
mailto:reservations@novotelbreda.nl


BEREIKBAARHEID

ETEN EN DRINKEN
Hier vindt u alle infor-
matie over ons eten en
drinken aanbod.
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Hoe u ons kunt bereiken

02VERGADERFACILITEITEN

03 LETS BORREL 04

Hier vindt u alle informatie over
onze zalen, mogelijke
opstellingen en vergader-
arragementen

Afsluiten van uw evenement
met een borrel? Boek ons
speciale arrangement

CONTACT
Al onze contactgegevens 
op een rij.

05 VOORWAARDEN 06
Wat zijn onze verschillende
voorwaarden en wat kunt u
verwachten.



01
VERGADERFACILITEITEN

Let‘s MEET



ONZE 
ZALEN

@HOME SPINOLA JUSTINUS
Een grote tafel waar u met al uw vrienden aan kunt
zitten, een televisiescherm voor uw favoriete
shows en uiteraard een goed gevulde koelkast. De
@home is de plek die voelt als thuis, maar dan bij
Novotel Breda!

Geen grijze vergadermuren om je heen, maar er
is juist alleen maar groen te zien in de Spinola!
Deze bosrijke zaal heeft een vaste ovale tafel
met daaromheen grote, wat lagere, stoelen
waarin u tijdens uw overleg heerlijk in kunt
wegzakken!

Een intieme ruimte voor toch een groot
gezelschap, dat is de Justinus! Deze veelzijdige zaal
kan in verschillende opstellingen voor u worden
klaargezet. De zaal is van alle gemakken voorzien,
het enige wat u hoeft te doen is u te concentreren
op de inhoud van de bijeenkomst!.

VELASQUEZ 1,2,3 EN 4
Bent u met een grote groep? Dat is geen
probleem, de muren in de Velasquez zaal
kunnen verschoven worden zodat u een aantal
zalen tegelijk kunt gebruiken. Ook de opstelling
in de Velasquez zalen zijn flexibel. Alles is
mogelijk in deze zalen!



VERGADER 
ARRANGEMENTEN

Ons klassiek vergaderarrangement bestaat uit een
ontvangst met koffie, thee en fruit en een
koffiepauze tijdens de ochtend en middag.
Tijdens de lunch wordt er een lunchbuffet
geserveerd waarbij u zelf een keuze maakt uit
diverse broodsoorten, kaassoorten, vleeswaren,
vissoorten, salades, fruit, soep van de dag,
nagerechten en warme gerechten. Bij de lunch
worden sappen, water, koffie en thee geserveerd

KLASSIEK € 54
Ons business vergaderarrangement bestaat uit een
ontvangst met koffie, thee en fruit en een
koffiepauze tijdens de ochtend en middag.
Tijdens de lunch wordt er een 2-gangen menu
geserveerd. (samengesteld door de chef) waarbij u
zelf een keuze maakt uit een voorgerecht en
hoofdgerecht OF een hoofdgerecht en nagerecht.
Menukaarten worden op tafel gezet en een extra
gang kan worden geboekt voor € 9,50 per persoon.

BUSINESS € 65
Ons halve dag vergaderarrangement bestaat uit
een ontvangst met koffie, thee en fruit en een
koffiepauze in de ochtend of middag

HALVE DAG € 35

Al onze vergaderarrangementen geven de
beschikking over een vergaderzaal met standaard
setup, voorzien van ‘climate controle’, een
flipchart, projectiescherm en beamer. Daarnaast is
er mineraalwater in de zaal en gratis 1Gbit WIFI.

FRISDRANK PAKKET € 7,50
Per deelnemer, per dag, kan er een frisdrank pakket voor
tijdens de meeting worden bijgeboekt. Frisdranken
tijdens lunch en/ of diner worden apart berekend.



Lunchbuffet € 24,00 p.p.

Uitgebreid lunchbuffet waarbij u zelf een

keuze maakt uit diverse broodsoorten,

kaassoorten, vleeswaren, vissoorten,

salades, fruit, soep van de dag, nagerechten

en warme gerechten .Bij de lunch worden

sappen, water, koffie en thee geserveerd

Working Lunch € 29,00 p.p.

Working lunch, bestaande uit soep van de

dag, 2 luxe belegde broodjes, warme snack,

salade, melk en sappen. De working lunch

wordt geserveerd in de vergaderzaal

Beschikbaar tot maximaal 10 personen

2-gangen lunch of diner € 27,50 p.p.

2 gangen menu, samengesteld door de chef,

volgens de aankopen van de dag. Het menu

bestaat uit een voorgerecht en

hoofdgerecht OF hoofdgerecht en

nagerecht. Lunch of diner wordt ongeveer

in 45 minuten geserveerd.

3-gangen lunch of diner € 38,00 p.p.

3 gangen menu, samengesteld door de chef,

volgens de aankopen van de dag. Het menu

bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en

nagerecht. Lunch of diner wordt ongeveer in

90 minuten geserveerd.

A la carte DAG (8 uur) € 22,50 p.p.

Ontvangst bestaande uit koffie, thee,

fruitsap en fruit. Koffiepauze in de ochtend

en middag met koffie, thee, fruitsap, fruit

en versnaperingen.

A la carte DAGDEEL (4 uur) € 14,00 p.p.
Ontvangst bestaande uit koffie, thee, fruitsap

en fruit. Koffiepauze met koffie, thee,

fruitsap, fruit en versnaperingen.

VERGADEREN 
A LA CARTE

Voor vergaderingen minder dan 10 personen 

wordt de zaalhuur apart berekend

Frisdrank Pakket € 7,50 p.p.

Per deelnemer, per dag, kan er een frisdrank
pakket voor tijdens de meeting worden
bijgeboekt. Frisdranken tijdens lunch en/ of
diner worden apart berekend.

Ombouw Vergaderzaal € 75 per keer

Naast de standaard set-up van uw

vergaderzalen is er de mogelijk om deze

gedurende de dag te laten wijzigen. Het

ombouwen van uw vergaderzaal zal per keer

worden berekend.



ONZE 
ZAALHUUR

Naam van de vergaderzaal 1/1 Dag 1/2 Dag*

@Home € 250 € 155

Justines € 395 € 275

Spinola € 295 € 179

Velasquez 1 € 550 € 295

Velasquez 2 € 275 € 175

Velasquez 3 € 275 € 175

Velasquez 4 € 275 € 175

Velasquez 1+2 € 795 € 445

Velasquez 2+3 € 425 € 295

Velasquez 3+4 € 425 € 295

Velasquez 1+2+3 € 995 € 620

Velasquez 2+3+4 € 750 € 495

Velasquez 1+2+3+4 € 1250 € 795

Ombouwen Vergaderzaal € 75 per keer

(*) 08.00u – 12.00u, 14.00u – 18.00u, 19.00u – 23.00u
De vergaderzalen zijn standaard uitgerust met een flipover, telefoon, projectiescherm en beamer.        
Andere audiovisuele apparatuur en diensten zijn vooraf op aanvraag verkrijgbaar.



ONZE 
OPSTELLINGEN

Theater Boardroom Schoolstijl U-Vorm Banquet Cocktail

Naam van de vergaderzaal Grootte Oppervl.

@Home 25 m2 8

Justines 7,20 x 6,73 50 m2 35 20 18+1 16+1 35 35

Spinola 6,73 x 3,60 25 m2 8

Velasquez 1 57 m2 50 24 30+1 18+1 60 50

Velasquez 2 27 m2 8 8

Velasquez 3 27 m2 8 8

Velasquez 4 27 m2 8 8

Velasquez 1+2 84 m2 80 29 40+1 26+1 60 80

Velasquez 2+3 54 m2 50 20 24+1 18+1 30 35

Velasquez 3+4 54 m2 50 20 24+1 18+1 30 35

Velasquez 1+2+3 111 m2 100 44 54+1 26+1 80 100

Velasquez 2+3+4 84 m2 80 29 40+1 24+1 60 80

Velasquez 1+2+3+4 138 m2 160 48 64+1 30+1 100 120

(*) Het ombouwen van een vergaderzaal naar een andere setup gedurende de dag is € 75 per keer



“Food is for eating en mood food is to be

enjoyed…., I think food is, actually, very

beautiful itself”

Delia Ann Smith
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ETEN EN DRINKEN

MOODFOOD



ONZE 
MENU‘S

2-gangen chefs menu € 27,50 3-gangen chefs menu € 38,- Hoofdgerecht van de chef
Geniet van ons twee-gangen chefsmenu met
dagverse seizoen producten. Uiteraard houden wij
rekening met de diverse allergenen wensen van uw
gasten.

Wilt u het menu uitbreiden met een extra gang? Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

Voor een supplement van € 9,50 per persoon serveren wij een aperitief gedurende een ½ uur bestaande uit witte & rode 
huiswijn, frisdranken, jus d’orange en Heineken.

Voor bijpassende wijnen zie onze wijn arrangementen

Geniet van ons drie-gangen chefsmenu met
dagverse seizoen producten. Uiteraard houden wij
rekening met de diverse allergenen wensen van uw
gasten.

Lekkere trek maar niet heel veel tijd? Geniet dan
van ons hoofdgerecht van de chef. Een
pastamaaltijd of ander gerecht, te bespreken
tijdens uw boeking behoren tot de mogelijkheden.
Prijs afhankelijk van de gemaakte keuze.



ONZE 
BUFFETTEN

LUNCH BUFFET € 24 p.p. SPORT BUFFET vanaf € 34 p.p. NOVOTEL BUFFET € 49 p.p.
Wij serveren het lunchbuffet met verschillende
kazen, een selectie van vleeswaren en vis, een
warm gerecht, een snack, fruit, broodsoorten en
verschillende sappen, water en melk. Daarnaast
serveren wij altijd een dagsoep.

Ons buffet bestaat uit een selectie zorgvuldig
samengestelde gerechten, speciaal afgestemd op
de hobby en/ of professionele sporter. In overleg
met de team arts en/ of voedingsdeskundige
kunnen op maat gemaakte aanpassingen worden
gemaakt. Supplementen kunnen hiervoor in
rekening worden gebracht.

Ons Novotel koud en warm buffet wordt
samengesteld door onze keuken chef is bestaat uit
gerechten gebaseerd op het seizoen. Het buffet is
een selectie van voor- hoofd- en nagerechten.

Onze buffetten worden geserveerd vanaf 10 personen en kan wijzigen naar gelang het seizoen.
Voor bijpassende wijnen zie onze wijn arrangementen



#WALK #MEET #TALK #GREET #EAT #DRINK

Wij serveren een soep, 3 voorgerechten, 3 

hoofdgerechten en 3 nagerechten,

Gerechten kunnen variëren naar gelang het seizoen

Ons walking diner concept start vanaf 20 personen

WALKING DINER

SOEP | VOORGERECHT
HOOFDGERECHT | NAGERECHT

€ 69 per persoon



BBQ
ARRANGEMENTEN

EEN Onze chef staat achter de BBQ
U hoeft niets te doen en kunt lekker genieten

TWEE U kiest uit onze verschillende gerechten
Hamburger, Kippendijen, Spareribs en Garnalen en 
zalmfilet

DRIE Kies van ons buffet en geniet
Op ons buffet staat brood, boter, tappenade, 
verschillende rauwkost en salade.
Tevens zijn er verschillende sauzen en een keuze uit 
nagerechten

EEN Onze chef staat achter de BBQ
U hoeft niets te doen en kunt lekker genieten

TWEE Wij serveren het volgende
Hamburger, Kippendijen, Spareribs en Garnalen

DRIE Kies van ons buffet en geniet
Op ons buffet staat brood, boter, tappenade, 
verschillende rauwkost en salade.
Tevens zijn er verschillende sauzen en een keuze uit 
nagerechten

1,2,3 CLASSIC BBQ 1,2,3 NOVOTEL BBQ€ 37 p.p. € 47 p.p.



BORREL
ARRANGEMENTEN

CLASSIC EXECUTIVE WORLD

½ uur € 20
1 uur € 35
Witte en rode huiswijn, frisdrank
Heineken.

½ uur € 35
1 uur € 50
Witte en rode huiswijn, frisdrank
Heineken
Port, sherry, martini, campari, cava

½ uur € 55
1 uur € 95
Witte en rode huiswijn, frisdrank
Heineken, port, sherry, martini
Champagne, Gin, Whisky, Rum



DRANK ARRANGEMENTEN VOOR TIJDENS 
LUNCH OF DINER

CLASSIC € 29 p.p. EXECUTIVE € 55 p.p. WORLD € 42 p.p.

½ fles wijn per persoon
½ fles mineraalwater per persoon

Witte wijn – Le Dropt Sauvignon
Rode wijn – Milton Park Shiraz

½ fles wijn per persoon
½ fles mineraalwater per persoon

Witte wijn – Chablis Chemilly, 1er Cru
Rode wijn – Jaffelin Fleurie

½ fles wijn per persoon
½ fles mineraalwater per persoon

Witte wijn – Leyda Chardonnay
Rode wijn – Leyda Merlot
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LET‘S BORREL

MOODFOOD



LET‘S BORREL
After a day of hard work you need 
some time to relax, you need a borrel!

No matter where in the world you 
are, we sure do love a good borrel.

Do you want the taste of a good 
dutch borrel? Then come and meet 
us at the bar at any time

1 HOUR 
BORREL

SOFT 

DRINKS, 

HOUSE 

WINE & 

DRAFT 

BEERS

€ 17,50 

per 

person
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BEREIKBAARHEID



BEREIKBAARHEID

GPS 
N51° 33’ 59.79”

E  4° 44’ 42.68”



05
VOORWAARDEN



VOORWAARDEN

Op alle prijzen, offertes,
contracten, aanbiedingen
zijn de UVH voorwaarden
van toepassing.

BUFFETTEN - BBQ

Onze buffetten en BBQ zijn 
boekbaar vanaf 10 personen

NIX18

Wij schenken GEEN
alcohol aan personen,
jonger dan 18. Tevens
bieden wij geen rook-
waren aan.

VERGADEREN

Vergader arrangementen zijn
boekbaar vanaf 10 personen.
Onder de 10 personen worden
a la carte prijzen en aparte
zaalhuur aangehouden.

BTW & GELDIGHEID

Alle prijzen zijn inclusief
service en 9% en 21%
BTW. Alle genoemde
prijzen zijn geldig t/m 31
december 2022

PARKEREN

Het parkeren tijdens uw
evenement kost €7,50 per
dag, per deelnemer.

VOORWAARDEN



06
CONTACT



www.novotelbreda.nl
www.accorhotels.com/0516

events@novotelbreda.nl

MAIL & INTERNET

CONTACT 
DETAILS

Telefoon +31 (0)76 5607 746
Telefax +31 (0)76 5658 758

TELEFOON & FAX

facebook.me/NovotelBreda
https://www.linkedin.com/company/ 

novotel-breda
https://twitter.com/novotel_breda

SOCIAL MEDIA

http://www.novotelbreda.nl/
http://www.accorhotels.com/0516
https://www.linkedin.com/company/novotel-breda
https://twitter.com/novotel_breda


AWESOME TOOL



CHECKLIST

Informatiemap ontvangen

Keuzes maken

02 OP 
KANTOOR

01 ZAAL 
BOEKEN

Offerte aanvraag doen

Contract ondertekenen

Deelnemers uitnodigen

Vooruitbetaling doen aan Novotel

Evenement voorbereiden

Persoonlijk contactpersoon bellen


