
Hotelkamers

Informatie



Waar niets standaard 
is, zelfs onze standaard 
kamer niet. Kies een 
kamer voor één of een 
die groot genoeg is 
voor iedereen. Wees 
onzichtbaar of zichtbaar. 
Drink cocktails of thee. 
Van de kelder tot het 
dakkterras, wat je reden 
voor bezoek ook is, wij 
hebben een plek voor jou.

Meer info?
Mail of bel naar Events via events@volkshotel.nl
of +31 (0) 20 2612 131

M
 18
 1

  0
 1

L
 25-29
 1

  2
 1

M-Twin
 18
 0

  2
 1

Special rooms
 25-45
 1

  0
 1 + Bath





18m2 

M De 18m2 is 
gevuld met alles 
wat je nodig 
hebt voor een 
comfortabel 
verblijf. 
Een twee- 
persoonsbed, 
douche, toilet, 
TV, kluis en wat 
extra ruimte 
voor vrije 
interpretatie.
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18m2 

M-Twin
Deze kamer 
heeft dezelfde 
kenmerken als 
onze Medium 
kamer, maar met 
twee eenpersoons-
matrassen. Omdat 
slapen in één bed 
iets te knus kan 
zijn wanneer je de 
nacht doorbrengt 
met je collega.
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25-29m2 

L
Met 25m2 tot 
29m2 biedt deze 
kamer genoeg 
ruimte voor 3 tot 
4 personen. Er 
hangt een bed 
aan het plafond, 
voor degenen die 
graag op hoogte 
verblijven. 
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25-45m2 

Special rooms
Volkshotel nodigde 
creatieven uit om 
een hotelkamer 
te ontwerpen. 
Dit resulteerde 
in ongewone 
concepten: 
kampeer in het 
hotel. slaap in je 
privé bioscoop of 
neem een Japans 
bad. In Volkshotel’s 
special rooms is 
alles mogelijk.
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Groepsreserveringen
Als je 10 tot 172 
hotelkamers boekt, maak 
je een groepsreservering. 
Onze kamers met 1 tot 3 
losse bedden, voorzien je 
van een fijne ruimte om 
je terug te trekken tijdens 
een drukke week. Maar je 
hebt ook toegang tot onze 
publieke ruimtes, om te 
genieten van een drankje, 
dansje of yogales met je 
hele team voordat je je 
bed opzoekt.

Events & accommodatie
Soms past alles wat je te 
melden hebt niet in één 
dag. Daar zijn meerdaagse 
evenementen voor nodig. 
Of jouw groep uit 2 of 220 
personen bestaat. Je kunt 
je evenement in één of 
meerdere vergaderzalen 
organiseren. Eet, 
vergader, slaap en herhaal.

+30 nachten per jaar
Maak ons je thuisbasis 
weg van huis. 
Als jouw bedrijf van plan 
is om +30 nachten per 
jaar te verblijven, kan 
dit veel voordelen met 
zich meebrengen. Betere 
tarieven en flexibele 
boekingsvoorwaarden, 
bijvoorbeeld.

Opties
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