
OFFICIËLE

TROUWLOCATIE



Wist je dat je bij Hotel Sassenheim-Leiden de ceremo-
nie, diner en feestavond kunt laten plaatsvinden? En 
natuurlijk kunnen jullie én jullie gasten blijven 
overnachten! Omdat wij beschikken over drie 
verschillende restaurants en zestien zalen, kun je 
bij ons terecht met al jullie uiteenlopende wensen: 
van een intieme receptie of een groots buffet tot een 
spetterend feest met DJ! Onze zalen zijn volledig in te 
richten in jullie eigen stijl en bieden capaciteit voor: 
max. 700 personen (feestavond), max. 400 personen 
(sit-down diner) of max. 300 personen (buffet). 

Ons Banquet Sales team beschikt over jarenlange 
ervaring met bruiloften van diverse culturen. In 
samenwerking met onze chefkok begeleiden we graag 
de culinaire invulling. Een walking dinner, diverse (Live 
Cooking) buffetten of een uitgeserveerd diner: alles is 
mogelijk en kan voor jullie op maat worden 
samengesteld. 

TROUWEN IN HET 
HART VAN DE 
BOLLENSTREEK

Officiële trouwlocatie in de Bollenstreek

DE VOORDELEN 
VAN ONZE
TROUWLOCATIE

Van der Valk Hotel Sassenheim - Leiden is 
dé locatie voor een onvergetelijke bruiloft! 

Één locatie met diverse mogelijkheden

Vaste eventmanager als aanspreekpunt

Maatwerk mogelijk

Diverse luxe faciliteiten 

Trouwlocatie met overnachtingsmogelijkheden

Gratis parkeergelegenheid



ALL- IN PAKKET

Ontvangst met koffie, thee en petitfour 

Min. 30, max. 50 gasten: € 149,50 p.p. 
inclusief:

OVERNACHTEN

Als afsluiting kunnen jullie de huwelijksnacht 
doorbrengen in een van onze romantische 
themasuites. Bij een definitieve boeking krijgen jullie 
de huwelijksnacht in een van onze suites kosteloos 
aangeboden (vraag naar de voorwaarden). 

Wij bieden ook speciale kamertarieven voor jullie 
gasten. Wat is er nu leuker dan tijdens een heerlijk 
ontbijt samen met de huwelijksgasten na te 
genieten van jullie grote dag?

Bruidssuite-mogelijkheden en speciale 
tarieven voor uw bruilofsgasten!

MAATWERK

Wilt u liever een maatwerk programma of zijn er zaken 
waarmee u het all inclusive pakket wenst uit te 
breiden? Neem dan gerust contact op, wij stellen graag 
een offerte en een programma op maat voor u samen, 
waarmee uw huwelijksdag volledig aan uw wensen 
voldoet! Max. capaciteit: 700 pers. (feestavond) | 
400 pers. (sit-down diner) | 300 pers. (buffet)

Maatwerk offerte ook mogelijk; geheel 
op basis van uw wensen!

Ceremonie in één van onze zalen

Receptie met glas bubbels in OZZO Oriental 
Restobar

Uitgeserveerd 3-gangendiner incl. dranken 
(binnenlands gedistileerd)

Feestavond van 3,5 uur incl. dranken, nootjes 
op tafel en diverse koude en warme (bitter)
garnituren



Vanaf de eerste afspraak tot het einde van de bruiloft 

krijgen jullie een vast aanspreekpunt; jullie wedding-

planner bij Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden. 

Zo verzekeren wij jullie ervan dat alles tot in detail en 

geheel naar jullie wens geregeld wordt. 

Wij helpen jullie graag bij het uitwerken van alle 

wensen, ideeën en het plannen van de mooiste dag 

van jullie leven!

Annemiek Timmerman

Sr. Banquet Sales

a.timmerman@sassenheim.valk.com

Tel. +31(0)252 46 22 55

Van der Valk Hotel Sassenheim - Leiden | Warmonderweg 8 | 2171 AH Sassenheim
T. +31(0)252 219 019 | E. banqueting@sassenheim.valk.com | W. https://www.hotelsassenheim.nl

TROUWFOTO’S

Onze prachtige regio leent zich uitstekend voor het 

maken van de mooiste trouwfoto’s. In de Nederlandse 

Bloembollenstreek bevinden zich meerdere locaties 

waar u terecht kunt met de fotograaf. Wij geven u 

graag alvast een aantal tips!

1. Bloembollenvelden 

2. Kagerplassen

3. Leiden

CONTACT
Voor een vrijblijvende rondleiding, meer 

informatie en/of een offerte!

Ontdek de vele prachtige locaties in onze regio 

voor het maken van de mooiste trouwfoto’s!


