Gelegenheden
Wij doen er dan ook alles aan om jouw gelegenheid precies op
zo’n manier te verzorgen als je van tevoren voor ogen had.
Vanuit onze zalen en vanaf de terrassen aan het water heb
je een mooi uitzicht over het park. De zalen zijn sfeervol
ingericht met mooi gedekte tafels en comfortabele stoelen.
En dat op nog geen 10 minuten autorijden vanaf Dordrecht en op
nog geen 20 minuten vanaf Rotterdam met gratis parkeren voor
meer dan 200 auto’s.
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Voor alle gelegenheden

De Develzaal De perfecte omgeving voor een heerlijke lunch of
gezellig diner.
Vanuit deze zaal heb je een mooi, verhoogt uitzicht over het
park. De zaal is sfeervol ingericht en bied ruimte voor :
Diners en buffetten van 50 tot 100 personen
Bruiloftsrecepties
personen

of

zakelijke

recepties

tot

250

Feesten van 80 tot 200 personen
Vergaderingen tot 120 personen
Deze ruime zaal beschikt over :
Een riante dansvloer met prachtige verlichting
Airco
Warm interieur
Veel mogelijkheden voor je persoonlijke wensen.
Kortom de perfecte locatie voor o.a. een bruiloft!
Een kijkje nemen?
Het Botenhuis Een huiselijke ruimte waar je ongestoord kan
genieten

Sfeer staat voorop in deze zaal. Door de lage ligging heb je
een rustgevend uitzicht op het water. Het Botenhuis is
uitermate geschikt voor gezellige diners, zakelijke lunches en
onze High Tea & High Wine arrangementen.
De zaal biedt ruimte voor :
Diners en buffetten van 20 tot 50 personen
Feesten van 30 tot 90 personen
Vergaderingen tot 25 personen
Het Botenhuis beschikt over :
Huiselijke, warme sfeer
Royale bar
Rustgevend uizicht
Wij raden aan om een kijkje te komen nemen en zelf de sfeer te
proeven.
De Vijverzaal Een lichte, strakke en moderne ruimte met veel
mogelijkheden
De Vijverzaal is direct aan het water gelegen en heeft een
prachtige lichtinval. Het uitzicht op het park komt hierdoor
ook erg mooi naar voren. Ook beschikt de zaal over airco.
De Vijverzaal is geschikt voor :
Diners en buffetten van 20 tot 60 personen
Feesten van 30 tot 80 personen
Vergaderingen tot 80 personen
Wij raden aan om een kijkje te komen nemen en zelf de sfeer te
proeven.

Huwelijk
Op de huwelijksdag moet alles perfect verlopen. Doordat we in
de loop der jaren al honderden bruiloften hebben georganiseerd
en begeleid, zullen wij vooral in jullie eerste bezoek
goed luisteren wat jullie wensen zijn. Naar aanleiding daarvan
dragen wij verschillende ideeën aan en proberen mee te denken

over de daginvulling om jullie dag nóg mooier te maken.
We zorgen voor de perfecte uitvoering, waarbij het vaak gaat
om de details van o.a. :
Huwelijksdag
Huwelijksvoltrekking
Receptie
Feestavond
Diner
Bruidstaart snijden

Kraamfeest
Wij nemen je alle zorgen uit handen zodat jij samen met
je kind kan genieten van alle aandacht! Dit kleine wondertje
mag natuurlijk gevierd worden, en jijzelf bent ook wel toe aan
wat ontzorging, dus waarom geen kraamfeest in plaats van al
die kraamdagen?

Babyshower
Maak er een mooi feest van voor de geboorte.

Vriendinnendag
Heerlijk een dagje weg met de meiden? Of een vrijgezellendag?
Maak er gewoon een topdag van met een gezellige High Tea of
een uitgebreide High Wine.
Wij raden aan om de arrangementen te bekijken!

Condoleance
Een mooi leven verdient een waardig afscheid. Ieder mens neemt
afscheid, zoals dat het beste bij hem past. Voelt u meer voor
een hapje en een drankje of juist meer voor iets

traditioneels? Ook tijdens de condoleance of na de uitvaart
regelt het Develpaviljoen alles voor u.
Wij maken graag een afspraak met u voor een persoonlijk
gesprek, zodat u ons, en wij u leren kennen om alles zoveel
mogelijk naar wens te maken.

Jubileum
Jubileums moet je vieren!
Samen met jou maken wij er een
gedenkwaardig feest van, voor jong en oud! Daarnaast hebben we
ook leuke manieren om je verblijf bij ons zeer bijzonder te
maken.

Familiefeest of reünie
Elke familie komt eens in de zoveel tijd bij elkaar. Voor
bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, verjaardag, bruiloft of
een andere leuke gebeurtenis.
Samen met jou maken wij er een gedenkwaardig feest van, voor
jong en oud!

Wandelroute
Heerlijk aan het wandelen door het Develpark? Dan liggen wij
waarschijnlijk op de route! Kom gezellig langs voor
bijvoorbeeld een kopje koffie of een verfrissende lunch
voordat je de wandeling voortzet.
Combineer je wandeling met een heerlijk arrangement voor een
fantastische dag!

