
Welkom!

Als 4-hamer geclassificeerde vergaderlocatie biedt De Bonte Wever u en uw zakelijke relaties of collega’s onder het 
credo ‘feel good, have fun’ een andere beleving van vergaderen en netwerken. U combineert het zakendoen, uw congres, 
evenement of bijeenkomst met een heerlijke overnachting in ons comfortabele hotel of met tal van andere faciliteiten die 
van uw businessdag een ontspannen en productieve dag maken.

Parkeren
De Bonte Wever beschikt over voldoende parkeergelegenheid direct grenzend aan de hoofdingang. Parkeren is hier gratis. 
Meerdaagse gasten kunnen parkeren op het parkeerterrein naast het hotel (achter de slagboom). Op de dag van vertrek 
kunt u een uitrijmunt vragen bij de hotelreceptie. Parkeren is ook hier gratis.

Bij binnenkomst
Bij binnenkomst volgt u de borden vergaderzalen. Indien er onduidelijkheden zijn, kunt u zich altijd wenden tot één van de 
receptionisten bij de receptiebalie. Zij wijzen u graag de weg.

Garderobe
Er is gelegenheid om uw jas op te hangen in de vergaderzaal, tenzij anders aangegeven.

Wifi
De Bonte Wever beschikt over gratis en onbeperkt internet. Om toegang te krijgen tot het draadloze netwerk van De Bonte 
Wever heeft u een laptop nodig met een wifi connectie. Wanneer deze ingeschakeld is, heeft u  automatisch toegang tot het 
draadloze netwerk. Per vergaderzaal kunt u tevens gebruikmaken van een beveiligd wifi-netwerk. De inlogcode wordt bij 
binnenkomst aan u verstrekt.

Bijzonderheden
Wenst u een speciaal dieet of bent u bijvoorbeeld mindervalide? Wij verzoeken u eventuele bijzonderheden vooraf aan ons 
kenbaar te maken zodat wij rekening kunnen houden met uw wensen en behoeften.

Gedurende uw vergadering
Onze medewerkers banqueting zullen u tijdens de vergadering van dienst te zijn. Wilt u de koffie aangevuld hebben, wilt 
u kopieën maken of is er een probleem? Neemt u dan gerust contact op via het interne telefoonnummer 250 (met de 
telefoon welke in de vergaderzaal beschikbaar is). U wordt direct doorgeschakeld met onze medewerker banqueting.

Calamiteiten
Bij calamiteiten dient u direct de receptiebalie te waarschuwen via het interne noodnummer 666. Noodroutes staan 
aangegeven op de plattegrond in de vergaderzaal.

Huis- en gedragsregels
Om voor iedereen een prettig verblijf te bewerkstelligen gelden er binnen De Bonte Wever huis- en gedragsregels. Bij het 
aangaan van deze reservering conformeert u zich aan deze regels. U dient zich hier tijdens uw verblijf aan te houden. De 
regels zijn gepubliceerd bij de receptiebalies van De Bonte Wever. Op verzoek worden deze toegestuurd.

Restaurant Flinck
Openingstijden lunchbuffet van 12.00 – 14.00 uur. U kunt hier terecht voor een uitgebreide lunch. Deze is als aanvulling op 
een vergaderarrangement bij te boeken voor € 12,50 p.p. Het dinerbuffet in restaurant Flinck is van 17.30 – 20.30 uur en bij 
te boeken voor € 17,50 p.p. als aanvulling op uw vergaderarrangement.

z.o.z.

Belangrijke informatie behorende bij uw vergaderarrangement
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À la carte restaurant Dapper
Dé plek waar u terecht kunt voor een goede kop koffie, een hedendaagse lunch, een borrel met een bite of een gevarieerd 
diner vol eerlijke gerechten. Op onze kaart vind je uitdagende, eigentijdse vlees-, vis,- en vegetarische gerechten passend 
bij het seizoen en met zorg bereid. In Dapper wordt u welkom geheten door onze medewerkers die met passie voor u aan 
de slag gaan en er alles aan doen om uw bezoek zo prettig mogelijk te maken. Of u nu met collega’s komt dineren om uw 
laatste deal te vieren, even rustig wilt lunchen met een potentiële klant om de laatste offertes door te spreken of op zoek 
bent naar een plek waar u rustig met uw dierbaren een mooie avond kan beleven, wij creëren de perfecte ambiance zowel 
in het restaurant als op het zuidelijk gelegen uitgebreide terras. Welkom bij Dapper!

Handig om te weten bij uw meerdaagse vergaderarrangement

Hotel
Ons hotel heeft 262 moderne hotelkamers met eigen sanitair en goede boxspringbedden. Alle kamers beschikken over 
een gratis internetverbinding en connectivitybox. In ons sfeervolle restaurant Flinck kunt u vanaf 07.00 uur uitgebreid 
ontbijten. Tevens kunt u hier lunchen en dineren. Daarnaast kunt u tijdens uw verblijf gebruikmaken van fitness, zwem- en 
saunaparadijs en de bowling (bij all-in arrangement). Incheck: vanaf 15.00 uur / Uitcheck: tot 10.30 uur

Inchecken (aankomst)
Geniet u een meerdaags vergaderarrangement? In dit geval vragen wij de gasten om zich voorafgaande aan de eerste 
vergaderdag  te melden bij de hotelreceptie. Wij bieden u de mogelijkheid om uw bagage in de bagageruimte te stallen.  
U kunt terecht op uw hotelkamer vanaf 15.00 uur. Wij adviseren om in te checken na afloop van de eerste vergaderdag.

Uitchecken (vertrek)
Op de dag van vertrek vragen wij de gasten om zich na het ontbijt uit te checken, voorafgaande aan de laatste vergaderdag.  
U dient voor 10.30 uur de kamer te hebben verlaten.

Sportfaciliteiten
In het fitnesscentrum is het dragen van correcte sportkleding en binnensportschoeisel en het gebruik van een handdoek 
verplicht. U wordt vriendelijk verzocht uw eigen handdoeken hiervoor mee te nemen, aangezien het niet is toegestaan 
handdoeken van de hotelkamer te gebruiken in het fitnesscentrum. Ook in het subtropisch zwem- en saunaparadijs dient u 
uw eigen (bad)handdoeken te gebruiken.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
De Bonte Wever ligt op circa 20 minuten loopafstand van het treinstation. Voor reisinformatie raadpleegt u www.9292ov.nl.

Luchthaven
Groningen Airport Eelde is circa 18 km vanaf De Bonte Wever.

Contactgegevens

De Bonte Wever Assen
Stadsbroek 17
9405 BK  Assen
T 0592-356 000
E info@debontewever.nl
I www.debontewever.nl
F facebook.com/debontewever
IN nl.linkedin.com/company/de-bonte-wever


