Vergaderen bij
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Kruisseltlaan 3 (ingang aan Bentheimerstraat)
7587 NM De Lutte
Telefoon : +31 (0)541 551 567
E-mail :
info@kruisselt.nl
Internet :
www.kruisselt.nl
Ongestoord vergaderen in een prettige, ongedwongen ambiance met optimale mogelijkheden
voor teambuilding en ontspanning? Dan is Hotel ’t Kruisselt een logische keuze. Met de beste
prijs/kwaliteitsverhouding, de uitstekende bereikbaarheid aan de snelweg A1 en natuurlijk de
prachtige ligging midden in de Twentse natuur zijn er geen alternatieven.
Het hotel beschikt over perfecte faciliteiten voor zakelijke bijeenkomsten. Hotel ’t Kruisselt
biedt verschillende ruime vergaderzalen, alle met daglicht en geschikt voor gezelschappen tot
maximaal 80 personen.
Hotel ’t Kruisselt is gelegen in een bosrijk, glooiend gebied dat door vroegere textielfabrikanten
werd uitgekozen om er luxueuze villa’s te bouwen. Van oorsprong is ons hotel zo’n villa, maar
het staat sinds jaar en dag bekend als een uiterst comfortabel hotel met geriefelijke kamers,
goed uitgeruste vergaderzalen, goede faciliteiten en een uitstekende keuken.
Vanzelfsprekend beschikken wij over de benodigde voorzieningen om uw bijeenkomst tot een
succes te maken. Alle audiovisuele apparatuur is aanwezig, maar ook diensten als secretariële
ondersteuning kunnen wij voor u organiseren. In onze sfeervolle Eetkamer geniet u van een
smakelijke lunch en een goed verzorgd diner. Voor een gezellige borrel ontvangen wij u graag in
de Huiskamer. Bij goed weer kunt u gebruikmaken van het ruime en fraai gelegen zonneterras.
Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking met onze bijzondere accommodatie.
Wilt u hiervoor een afspraak maken? Of heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar!
Met gastvrije groet,
Team ‘t Kruisselt

Alle gepubliceerde informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en/of typefouten.
Tenzij anders vermeld, zijn genoemde bedragen per persoon, inclusief BTW, vermeld in € (euro). Januari 2019.
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Vergaderaccommodaties

Hotel ’t Kruisselt biedt u meerdere vergaderzalen van diverse afmetingen; twee van deze zalen
zijn desgewenst samen te voegen tot één grote ruimte. Alle zalen kennen veel daglicht en
draadloos internet. De Reggezaal heeft airconditioning. Tevens bieden wij een Private Dining
room, de Koetshuiszaal. Onderstaand overzicht toont de opstellingsmogelijkheden voor de
zalen, met daarbij het maximum aantal personen. Bij onderstaande capaciteit is rekening
gehouden met voldoende ruimte voor het opstellen van audiovisuele hulpmiddelen.

OPSTELLING:

ZAALNAAM:
Reggezaal 32 m 2
Dinkelzaal 96 m 2
Twentezaal 128 m 2 *
Koetshuiszaal 60 m 2

U-VORM

CABARET

THEATER

CARRÉ

12

20

40

14

26

48

80

30

45

80

150

50

22

40

60

26

* De Twentezaal betreft een combinatie van Regge- en Dinkelzaal

Audiovisuele apparatuur
Tarieven per dag incl. btw.
Flip-over (inclusief papier):
Beamer met scherm (2400 ansylumen):
Whiteboard:
Fotokopieën:

€7,50
€35,00
gratis
€0,25 p. st.

Wij hebben voor u diverse vergaderarrangementen samengesteld. Alle arrangementsprijzen zijn geldig bij
een minimale deelname van 10 personen. Bij kleinere groepen informeren wij u graag over de prijzen.
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Hotelaccommodatie
Hotelkamers:

42 hotelkamers voorzien van bad of douche, toilet, föhn, telefoon,
automatisch weksysteem, draadloos internet, zitje en LCD tv.

Eetkamer:

Zeer sfeervol ingericht, capaciteit 120 couverts.
Koude of warme lunches, businesslunches.
Dinermenu’s en buffetten.

Huiskamer:

Comfortabele zitjes, mogelijkheid om in groepjes te werken.
Direct grenzend aan het zonnige tuinterras.
Recepties tot 60 personen.

Overdekte
buitenlounge:

Terras:

Verwarmde en sfeervolle ruimte. Aantal zitplaatsen: 22.
Recepties tot 35 personen.
Aantal zitplaatsen: 50. Recepties tot 150 personen.

Hotelgasten kunnen kosteloos gebruik maken van het zwembad, hotelfietsen en de computer in
de lobby. Voor gebruik van de sauna wordt een vergoeding berekend.
Kamerprijzen:
Hotel ’t Kruisselt biedt u kamerprijzen aan op basis van het ‘best available rate’-principe.
Afhankelijk van diverse factoren wisselt de prijs per dag. Indien u regelmatig kamers bij ons
boekt dan komt u in aanmerking voor een corporate rate.
Wij hebben vier kamertypes: Standaard, Comfort, Charme en Comfort Plus.
Alle kamers zijn voorzien van hedendaags comfort. De Comfort Pluskamer is daarnaast voorzien
van koffie- en theefaciliteiten op de kamer, badjas en slippers.
De milieu- en verblijfsbelasting bedraagt in 2019 € 1,85 per persoon per nacht.
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Vergaderarrangementen
•
•
•
•
•

4-uurs vergaderarrangement
ontvangst met een kopje koffie in de zaal of in de Huiskamer
onbeperkt koffie, thee en ijswater in de zaal gedurende het arrangement
assortiment koekjes en mintjes
gebruik van de plenaire vergaderzaal met draadloos internet
gebruik flip-over, beamer en scherm

€19,50 p.p.

•
•
•
•
•
•

4-uurs vergaderarrangement met lunch
€34,50 p.p.
ontvangst met een kopje koffie in de zaal of in de Huiskamer
onbeperkt koffie, thee en ijswater in de zaal gedurende het arrangement
assortiment koekjes en mintjes
business lunch met soep van de dag, diverse broden en beleg en warme snack
gebruik van de plenaire vergaderzaal met draadloos internet
gebruik flip-over, beamer en scherm

•
•
•
•
•
•
•

8-uurs vergaderarrangement
€42,50 p.p.
ontvangst met een kopje koffie in de zaal of in de Huiskamer
onbeperkt koffie, thee en ijswater in de zaal gedurende het arrangement
assortiment koekjes en mintjes
business lunch met soep van de dag, diverse broden en beleg en warme snack
gebruik van de plenaire vergaderzaal met draadloos internet
gebruik flip-over, beamer en scherm
gratis gebruik hotelfiets met 7 versnellingen, fiets- en wandelroutes

•
•
•
•
•
•
•
•

12-uurs vergaderarrangement
€76,50 p.p.
ontvangst met een kopje koffie in de zaal of in de Huiskamer
onbeperkt koffie, thee en ijswater in de zaal gedurende het arrangement
assortiment koekjes en mintjes
business lunch met soep van de dag, diverse broden en beleg en warme snack
uitstekend driegangendiner geserveerd in de Eetkamer of Private Dining
gebruik van de plenaire vergaderzaal met draadloos internet
gebruik flip-over, beamer en scherm
gratis gebruik hotelfiets met 7 versnellingen, fiets- en wandelroutes
Alle arrangementsprijzen zijn geldig bij een minimale deelname van 10 personen. Bij kleinere groepen
wordt er een supplement per persoon berekend. Bij groepen van 5 tot 10 personen € 5,25 per
persoon per dag en bij groepen tot 5 personen € 8,00 per persoon per dag.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24-uurs vergaderarrangement
€152,50 p.p.
ontvangst met een koffie- en theebuffet in de zaal of in de Huiskamer
onbeperkt koffie, thee en ijswater in de zaal gedurende het arrangement
assortiment koekjes en mintjes
businesslunch met soep van de dag, diverse broden en beleg en warme snack
uitstekend driegangendiner geserveerd in de Eetkamer of Private Dining
overnachting* in comfortabele kamer met bad of douche, toilet, föhn, telefoon,
weksysteem, zitje en lcd-tv
uitgebreid ontbijtbuffet in de Eetkamer
gebruik van de plenaire vergaderzaal met draadloos internet
gebruik flip-over, beamer en scherm
gratis gebruik hotelfiets met 7 versnellingen, fiets- en wandelroutes
32-uurs vergaderarrangement
€195,00 p.p.
ontvangst met een koffie- en theebuffet in de zaal of in de Huiskamer
onbeperkt koffie, thee en ijswater in de zaal gedurende het arrangement
assortiment koekjes en mintjes
dagelijks business lunch met soep van de dag, diverse broden en beleg en warme snack
uitstekend driegangendiner geserveerd in de Eetkamer of Private Dining
overnachting* in comfortabele kamer met bad of douche, toilet, föhn, telefoon, weksysteem,
zitje en lcd-tv
dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet in de Eetkamer
gebruik van de plenaire vergaderzaal met draadloos internet
gebruik flip-over, beamer en scherm
gratis gebruik hotelfiets met 7 versnellingen, fiets- en wandelroutes

* Toeslag overnachting op Comfort Plus Kamer (incl. koffie- en thee op de kamer) is € 5,25 per persoon per nacht.

Separate zaalhuurtarieven
Zaalnaam:
Reggezaal 32 m 2
Dinkelzaal 96 m 2
Twentezaal 128 m 2 *
Koetshuiszaal 60 m 2 **

1 dagdeel
08.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
18.00-23.00 uur

2 dagdelen
08.00-17.00 uur
13.00-23.00 uur

3 dagdelen
08.00-23.00 uur

€67,50

€105,-

€129,50

€105,-

€170,-

€195,-

€135,-

€229,50

€255,-

€82,50

€127,50

€155,-

* De Twentezaal betreft een combinatie van Regge- en Dinkelzaal
** De Koetshuiszaal is tevens Privat Dining room. Bij gebruik van Koetshuiszaal als Privat Dining vervalt de zaalhuur.
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Patisserie & snacks
Patisserie
Huisgemaakte roombotercake
Twentse krentewegge met roomboter
Etagère met diverse huisgemaakte lekkernijen
Appelgebak of kwarkgebak met slagroom
Gesorteerd gebak
Petit four van de patissier
Petit four met eigen bedrijfslogo
Vergaderbreaks
3 kleine belegde broodjes
Halve wrap gerookte zalm
Verse fruitsalade
Saucijzenbroodje
Vers pizzabroodje
Sneup & Snaaij Tapas planken
Diverse warme en koude lekkernijen
Plank voor 2 personen
Plank voor 4 personen

€1,60
€2,65
€4,75
€3,25
€3,95
€4,25
€4,75

€6,95
€5,75
€4,25
€3,15
€3,75

€9,95
€17,50

Dranken
Koffie en thee per kan
€15,75
Fles bronwater
€4,75
Overige dranken op basis van kaartprijzen

Bij de borrel
Bourgondische bitterballen (6 stuks)
Bourgondische bitterballen (8 stuks)
Bourgondische bitterballen (10 stuks)

€7,50
€8,50
€9,50

Gemengde warme hapjes (8 stuks)
Portie kaassoufflés (8 stuks)
Butterfly garnalen (8 stuks)

€7,35
€7,35
€7,90

Jonge kaas, geserveerd met mosterd
Oude kaas, geserveerd met mosterd
Koud bittergarnituur vegetarisch
Portie olijven en zongedroogde tomaat
Stokbrood met kruidenboter

€4,75
€6,85
€7,90
€5,25
€4,75

Warme hap
Plate van de Dag
Saté van de haas
Gevulde wrap met groentensalsa
Brood met 2 kroketten

€20,50
€19,50
€8,95
€7,95

Borreluurtje
‘After Meeting Drinks’ in de bar:
€13,25
2 drankjes (bier, huiswijn, frisdrank & Hollands
gedistilleerd) en 2 koude & 2 warme hapjes
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Lunch- en dinersuggesties

Wij bieden diverse lunchmogelijkheden. U kunt in de Huiskamer tot en met 10 personen à la carte
lunchen. Vanaf 10 personen serveren wij graag één van de onderstaande lunches.
Quick lunch

€12,50 p.p.

Heerlijk huisgemaakte soep van het seizoen
Twee belegde pistoletjes
Koffie, thee, jus d’orange en melk
Businesslunch

€15,50 p.p.

Lunch met heerlijke huisgemaakte soep van het seizoen
Diverse broodjes en belegsoorten
Warme snack
Koffie, thee, jus d’orange en melk
Deluxe vergaderlunch

€20,50 p.p.

Heerlijk huisgemaakte soep van het seizoen
Diverse broodjes en belegsoorten
Selectie van luxe belegde sandwiches
Warme snack
Diverse huisgemaakte salades
Handfruit van het seizoen
Koffie, thee, melk, jus d’orange en appelsap
Driegangendiner Du Jour of á la carte-keuzemenu
3-gangendiner Du Jour

€29,50 p.p.

3-gangen keuzediner met soep

€32,50 p.p.

3-gangen keuzediner met voorgerecht

€35,00 p.p.

4-gangen keuzediner

€37,50 p.p.

Uiteraard serveren wij ook meerderegangendiners. U kunt vooraf uw wensen kenbaar maken, zodat wij een dinermenu op
maat voor u kunnen samenstellen. De prijs van het menu kan variëren, afhankelijk van uw wensen.

Warm en koud seizoensbuffet

€30,95 p.p.

Vanaf 20 personen kunt u het seizoensbuffet reserveren, voorzien van stokbrood met boter, soep van
het seizoen, diverse salades, warme vis- en vleesgerechten, groenten en aardappelen.
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Activiteiten & outdoormogelijkheden

Even lekker ontspannen tussen de bedrijven door kan zeer bevorderend werken voor het behalen van
een optimaal resultaat. Wij zijn u graag van dienst bij het organiseren van een passende activiteit.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Met uw doelstelling, budget en
wensen als uitgangspunt stellen wij graag een offerte samen.
Golfen
Rondom ’t Kruisselt bevindt zich onze eigen 9 holes par-3 golfbaan. Het is een uitstekend idee om uw
bijeenkomst aan te kleden met een “golfclinic”. Gedurende een of meerdere uren kan het gezelschap
kennis maken met de snelst groeiende sport van Nederland. Dit gebeurt onder begeleiding van een van
onze professionals. Wanneer u een vergaderarrangement bij ons heeft gereserveerd, mag u gedurende
het verblijf gratis gebruikmaken van onze golfmaterialen en faciliteiten wanneer u in het bezit bent van
minimaal baanpermissie.
Golf Clinic Basic
Groepen (tot 30 personen) kunnen bij de Golfclub van Hotel ’t Kruisselt kennismaken met de golfsport,
in combinatie met een lunch, diner of “aangeklede” borrel. Gedurende een of meerdere uren maakt u
onder de leiding van een echte golfprofessional kennis met de drie facetten van het golfspel: de “full
swing” om de bal over een grote afstand te transporteren, het “chippen” d.w.z. het korte spel rondom
de green en het “putten”, de techniek om de bal in the hole te krijgen. Alle golfmaterialen zijn aanwezig,
het enige dat u nodig heeft zijn uw eigen sportschoenen.
De tarieven voor de golfclinic zijn:
• Lesgeld voor de professional
€85,00 per uur per groep tot 30 pers.
• Vergoeding gebruik materialen en ballen
€11,50 p.p
• Lunch bij te reserveren vanaf
• Heerlijk dineren kan vanaf

€12,50 p.p.
€29,50 p.p.

Golf Clinic Deluxe
Een golfclinic inclusief een wedstrijd over 18 holes. U wordt in de loop van de ochtend ontvangen door
onze golfprofessional met een kopje koffie of thee, waarna u twee uur les krijgt. Aansluitend serveren
wij een smakelijke lunch. Na de lunch gaan we écht van start: u gaat een golfwedstrijd lopen over 18
holes; de pro gaat mee om u bij te staan. Dit is dé middag vol drama, lachen en spektakel, waarover u
later nog uren doorpraat. Minimaal 7 en maximaal 30 personen.
Dit arrangement bestaat uit:
€69,00 p.p.
• ontvangst met koffie of thee, aansluitend twee uur golfles; leer de basistechnieken van het golfspel
• Quick lunch bestaande uit een kom soep, twee belegde pistoletjes en koffie, thee, jus d’orange en melk
• de wedstrijd over 18 holes en de hele dag begeleiding van de golfpro
• gebruik van de baan en de benodigde materialen en ballen
• eventueel af te sluiten met een gezellige borrel of een heerlijk diner
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Ontspanning
Bar, overdekt verwarmd zwembad, infrarood sauna, hotelfietsen, fiets- en wandelroutes. Materialen
voor klootschieten en jeu de boules aanwezig.
Gebruik zwembad:
gratis bij arrangement
Gebruik infrarood sauna:
€9,50
Gebruik hotelfietsen:
gratis bij arrangement
Gebruik Jeu de Boules baan:
gratis
Klootschieten
Klootschieten is zowel een (buiten)sport als een spel. Het komt bij het klootschieten aan op behendigheid,
spierkracht en snelheid, en wie in die combinatie de houten ‘kloot’ (bal) het verst -onderhands!- kan
werpen. Klootschieten kan in principe het hele jaar door worden beoefend en is vlot te leren voor jong
en oud. Er zijn vanuit Hotel ’t Kruisselt twee klootschietroutes. Aanrader: optioneel kunt u er een borrel
bij reserveren die halverwege de route geserveerd kan worden. Klootschieten is een gratis activiteit.
Enkel zoekgeraakte kloten worden in rekening gebracht.
Fietsen
Wij verhuren zowel gewone als elektrische fietsen. Diverse prachtige routes starten vanuit Hotel ’t
Kruisselt. De hotelfietsen met 7 versnellingen huurt u apart voor € 10,- per fiets per dag, de elektrische
fietsen voor € 22,50 per fiets per dag. Wij adviseren u graag over de mooiste routes en leukste
bezienswaardigheden. Bij uw vergaderarrangement zijn hotelfietsen inbegrepen.
Jeu de Boules
Hotel ’t Kruisselt beschikt over een eigen professionele jeu-de-boulesbaan, gelegen aan het zonneterras.
Gedurende uw verblijf mag u onbeperkt gebruik maken van de baan en het spelmateriaal. Wij helpen u
graag mee in het begeleiden van een wedstrijd ‘Petanque’.
Outdoor activiteiten
Wij werken samen met Outdoor Challenge Park en Creators of Motivation.
U kunt contact met ons opnemen voor een offerte op maat.

CREATORS OF
MOTIVATION
“ Het gaf ons veel inzicht
in de samenstelling
van ons team.”
“ Nooit gedacht dat je
zoveel over jezelf
kunt leren in 1 dag.”
“ Ons team heeft
echt een enorme
boost gekregen!”

“ Opeens was het
me duidelijk.
Daar ligt mijn passie
helemaal niet.”

“ Ik heb zeker mijn
grenzen verlegd doordat
ik ben gesprongen.”

“ Het was doodeng, maar jullie
hebben me laten zien dat ik heus
een andere rol aan kan nemen.”

“ Wat je met een paar planken
wel niet kunt bereiken.”
“ Nooit geweten dat mijn gedrag
zulke heftige reacties opriep.
En trouwens ook niet hoe
gemakkelijk het anders kan.”

Bornsedijk 105

7576 PG Oldenzaal

+31(0)541 530 090

info@VITEQ.nl

www.VITEQ.nl
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A-B-C van Hotel ’t Kruisselt

Aankondigingsbord
Graag vernemen wij de speciale tekst die u wenst op het aankondigingsbord in de lobby van het hotel.
Adres
Hotel ’t Kruisselt, Kruisseltlaan 3 (ingang aan Bentheimerstraat) 7587 NM De Lutte
E-mail
Ons e-mail adres: info@kruisselt.nl
Annuleringsvoorwaarden
De annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de Uniforme Voorwaarden Horeca.
Bagage
Uw bagage kan op verzoek naar uw kamer gebracht worden of van uw kamer gehaald worden.
Berichten
Berichten voor onze gasten worden direct doorgegeven.
Bloemen & Decoratie
Voor uw bloemdecoratie vragen wij graag een offerte aan bij onze huisbloemist.
Check-in/out
De hotelkamers kunnen op de dag van aankomst na 13.00 uur worden betrokken (of eerder indien
gereed). Op de vertrekdag verzoeken wij u voor 11.30 uur de hotelkamer te verlaten. Tot het tijdstip van
vertrek kunt u uw bagage in bewaring geven bij de receptie.
Entertainment
Graag brengen wij u in contact met gerenommeerde bureaus, die alle gewenste entertainment kunnen
verzorgen.
Foto- en videoreportages
Wij kunnen bemiddelen wanneer u uw evenement wilt laten fotograferen en/of filmen.
Fotokopie
Tijdens uw verblijf kunnen wij uw additionele kopieerwerk verzorgen.
Garderobe
Het gebruik van onze garderobes is voor eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal.
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Menu- en tafelkaartjes
Menu- en tafelkaarten kunnen worden verzorgd.
Menukeuze en wijnarrangement
Graag ontvangen wij uw menukeuze uiterlijk één week voor aanvang van uw evenement. Op uw verzoek
stellen wij een passend wijnarrangement voor u samen.
Parkeergelegenheid
Hotel ‘t Kruisselt beschikt over ruim voldoende, gratis parkeergelegenheid.
Recepties/Feestelijke bijeenkomsten
Ook voor uw feestelijke bijeenkomsten begroeten wij u graag in Hotel ‘t Kruisselt, voor zowel kleine
gezelschappen van 10 personen tot grote diners/partijen. Vraag vrijblijvend informatie.
Roomservice
Roomservice-ontbijt: bestelt u de avond van tevoren bij de receptie, toeslag € 7,95.
Roomservice-dranken: mogelijk tussen 07.00 en 23.00 uur, toeslag € 3,25 per bestelling.
Routebeschrijving
Per auto:
A1 richting Oldenzaal. Neem de afslag 32 Oldenzaal. U komt nu op de rondweg om Oldenzaal. U passeert
drie rotondes, waarbij u telkens rechtdoor gaat. Als u de derde rotonde gepasseerd bent ziet u na circa
2,25 kilometer Hotel ’t Kruisselt aan de rechterkant van de Bentheimerstraat.
Per trein:
Station Oldenzaal is op 3 kilometer afstand van ‘t Kruisselt.
Vanaf dit station vertrekt de buurtbus naar De Lutte.
Sleutels
U wordt vriendelijk verzocht om uw sleutel bij vertrek in te leveren bij de receptie.
Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle reserveringen en transacties zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze kunnen
u op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van
onze diensten gebruik maakt.
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