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Voorwoord

Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in Best Western Hotel Nobis Asten!
Algemeen
Het Best Western Hotel Nobis is een 4* hotel op een ideale locatie aan de A67. Ons hotel
bevindt zich op de grens van Brabant en Limburg en dichtbij alle belangrijke wegen. Zowel
voor de zakelijke gast als de toerist is het hotel een heerlijke plek om te overnachten,
ontspannen en ontmoeten. De Brabantse gastvrijheid voelt u door het hele hotel en het
interieur zal u direct thuis doen voelen.
Hotel
Het hotel beschikt over 120 luxe kamers, een 5-tal zalen, een brasserie, een bar, een
wellness– en sportcomplex, een gezellig buitenterras en een gratis parkeerplaats.
Zakelijke evenementen & meetings
Onze pas vernieuwde social lobby is een ideale plek voor een zakelijke afspraak, om te
flexwerken of om even tot rust te komen voor de open haard na een lange rit. Bent u met
een grote groep of wenst u meer privacy? Dan raden wij u aan om één van onze 5 zalen te
boeken. Wij begrijpen dat elke bijeenkomst anders is, en denken daarom graag met u mee.
Het prettige aan vergaderen bij Best Western Hotel Nobis Asten, is dat alles wat u nodig
heeft tijdens uw vergadering onder één dak te vinden is. We hebben voldoende
parkeerplekken, een uitstekende keuken én comfortabele hotelkamers. Een meerdaagse
zakelijke ontmoeting met verschillende wensen en benodigdheden is daarom geen enkel
probleem.
Sales manager
Saskia van Schijndel
T | 0493 681 313
E | info@nobis.nl
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Onze zalen
De Vosselen
De Vosselen is een multifunctionele zaal van 340 m2.
De zaal biedt plaats aan 500 personen. Deze zaal is voorzien van een eigen bar en leent zich
hierom perfect voor bedrijfsfeesten, conferenties, partijen en grote recepties. De zaal
bevindt zich op de begane grond van het hotel, en heeft een eigen toiletvoorziening.
De Berken
De Berken bevindt zich op de begane grond. Deze zaal is 136 m2 en is voorzien van een
eigen bar. De zaal wordt veelal gebruikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, koffietafels en
kleine partijen. De sfeervolle zaal is recent gerestyled en voorzien van een prachtige
muurschildering.
De Diesdonck,
De Diesdonck is gelegen op onze eerste verdieping. De zaal heeft een oppervlakte van
150m2, en is uitermate geschikt voor vergaderingen en bijeenkomsten tot 100 personen.
De zaal kan voorzien worden van een beamerscherm en een tv scherm waarop u uw
presentatie kan tonen.
Het Achterbosch
Deze zaal is gelegen op onze 2de etage. De zaal heeft een oppervlakte van 50 m2, geschikt
voor uw zakelijke bijeenkomst tot 25 personen. Deze zaal kan voorzien worden van een
beamerscherm.
De Voordeldonk
De Voordeldonk is gelegen op onze 2de etage. Deze zaal heeft een oppervlakte van 40 m2
en is geschikt voor uw zakelijke bijeenkomst tot 20 personen. Deze zaal kan voorzien
worden van een beamerscherm.
Onze locatie is voor uw gasten makkelijk te bereiken, en met ons eigen parkeerterrein voor
de deur zijn wij uw ideale locatie voor uw bijeenkomst.
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Een uitstekende ontmoetingsplek op een A1 locatie
Vergaderen in Stijl
Vergaderen aan de A67, op de grens van de provincies Noord-Brabant, Limburg en dicht bij
de landsgrenzen. Al jaren is Best Western hotel Nobis Asten een belangrijke en fijne
ontmoetingsplek voor zakelijke aangelegenheden.
Gastvrijheid en persoonlijke aandacht staan bij ons centraal. Naast sfeervolle zalen,
verzekeren wij u van de beste service tijdens uw vergadering.
Omdat ieder gezelschap verschillende wensen heeft, is er veel mogelijk bij Nobis. Zo heeft u
de mogelijkheid om alleen een zaal te huren, maar bieden wij ook verschillende
vergaderarrangementen aan. Tevens is het mogelijk om uw versnaperingen los te bestellen.
Alle mogelijkheden vindt u in deze folder.
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Bereikbaarheid

Best Western hotel Nobis is gemakkelijk te bereiken vanuit elke hoek. Het hotel is gelegen
aan de A67, afslag 34. Het centrum van Eindhoven bereikt u binnen 12 minuten en de
luchthaven is slechts 30 minuten van u vandaan.
Ook met het openbaar vervoer is ons hotel te bereiken. Er is een bus-stop op nog geen 5
minuten lopen van het hotel, met bussen in de richting van Helmond en Eindhoven.

.
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Authentiek en Modern
Bij Best Western hotel Nobis Asten heeft u keuze uit een 5-tal multifunctionele zalen, met
elk een eigen identiteit en ambiance. De Vosselen (340 m2) is de grootste zaal, en kan tot
500 personen ontvangen. Deze zaal leent zich perfect voor bedrijfsfeesten, partijen en grote
recepties. Samen met zaal De Berken (136 m2) bevindt deze zaal zich op de begane grond
van ons hotel. Op de eerste en tweede verdieping vindt u een 3-tal vergelijkbare zalen; Zaal
De Diesdonck (150 m2), Zaal Achterbosch (50 m2) en Zaal Voordeldonk (40 m2). Wij
nodigen u graag uit om de zalen te komen bekijken.

De volgende opstellingen zijn mogelijk:
Voor andere opstellingen raden wij u aan contact met ons op te nemen.
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Vergaderarrangementen

vanaf 10 personen

We hebben voor u een aantal vergaderarrangementen samengesteld zodat u een ruime
keuze heeft en gemakkelijk en overzichtelijk een keuze kunt maken. De zalen zijn allen
voorzien van WIFI. *Prijzen zijn exclusief BTW
4 uurs arrangement

Zaalhuur voor maximaal 4 uur
Inclusief flip-over met stiften en
onbeperkt koffie/thee

€ 23,95 p.p.

8 uurs arrangement

Zaalhuur 08.30 - 17.00 uur
Inclusief flip-over met stiften
onbeperkt koffie/thee en een
lunchbuffet in de brasserie inclusief
koffie/thee, melk en jus d’orange

€ 39,50 p.p.

8 uurs arrangement

Zaalhuur 12.00 - 20.00 uur
Inclusief flip-over met stiften
onbeperkt koffie/thee en het
3 gangen diner ‘Chefs keuze’

€ 49,50 p.p.

12 uurs arrangement

Zaalhuur 08.30 - 23.00 uur
€ 59,50 p.p.
Inclusief flip-over met stiften
onbeperkt koffie/thee, het lunchbuffet
inclusief koffie/thee, melk en jus d’orange
en het 3 gangen diner ‘Chefs keuze’
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Vergaderarrangementen

inclusief overnachting

We hebben voor u een aantal vergaderarrangementen samengesteld zodat u een ruime
keuze heeft en gemakkelijk en overzichtelijk een keuze kunt maken. De zalen zijn allen
voorzien van WIFI. *Prijzen zijn exclusief BTW

24 uurs arrangement

Zaalhuur 08.30 - 23.00 uur
Inclusief flip-over met stiften onbeperkt
Koffie/thee, het lunchbuffet inclusief
koffie/thee, melk en jus d’orange
1 x 3 gangen diner ‘Chefs keuze’, een
overnachting op een 1-persoonskamer
en een uitgebreid ontbijtbuffet

€ 139,50 p.p.

2-daags arrangement

Zaalhuur dag 1: 08.30 - 23.00 uur
Zaalhuur dag 2: 8.30 - 17.00 uur
Inclusief flip-over met stiften, onbeperkt
Koffie/thee, 2 x lunchbuffet inclusief
koffie/thee, melk en jus d’orange
1 x 3 gangen diner ‘Chefs keuze’, een
overnachting op een 1-persoonskamer
en een uitgebreid ontbijtbuffet

€ 178,50 p.p.

Bij alle bovenstaande arrangementen is het mogelijk een all-inclusive pakket bij te boeken.
Dit pakket bestaat uit het volgende:
-

Ochtendbreak met koekjes
assortiment
Meeting mints

-

Hartige snack
Beamer en scherm
IJswater

Dit tegen een meerprijs van € 14,50 per persoon
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Zaalhuur
Stelt u liever zelf uw vergaderpakket samen, of heeft u alleen een ruimte nodig? Wij
verhuren de zalen ook zonder arrangement en bieden de mogelijkheid om apparatuur en
versnaperingen in de zaal los bij te boeken. Zie onderstaand het overzicht voor de
zaalprijzen.
1 dagdeel
08.30 – 12.30 | 13.30 – 17.00
19.00 – 23.00
Vosselen
€345,Berken
€175,Diesdonck
€175,Achterbosch
€125,Voordeldonk
€125,-

2 dagdelen
08.30 – 17.00 | 13.30 – 23.00
Vosselen
€395,Berken
€255,Diesdonck
€255,Achterbosch
€155,Voordeldonk
€155,*prijzen zijn exclusief BTW

3 dagdelen
08.30 – 23.00
Vosselen
Berken
Diesdonck
Achterbosch
Voordeldonk
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Maak uw vergadering compleet

Mogelijkheden apparatuur
Projectiescherm

€ 25,-

Groot projectiescherm

€ 100,-

Flip-over inclusief stiften

€ 17,50

Microfoon

€ 35,-

Reversmicrofoon

€ 77,50

Draadloze handmicrofoon

€ 77,50

Headset

€ 77,50

Versterkt geluid

€ 49,50

Laptop

€ 105,-

Beamer en scherm

€ 99,-

LED TV (145 x 180)

€ 70,*Deze prijzen zijn exclusief BTW
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Onze menumogelijkheden

Om uw vergadering of bijeenkomst compleet te maken met een lunch of diner, kunt u bij
ons uit verschillende opties kiezen. Zo hebben wij een speciale ‘vergader selectie’, die u op
de volgende pagina’s kunt vinden, maar kunt u er ook voor kiezen om uw gasten van de à la
carte kaart te laten bestellen, deze vindt u altijd op onze website.

Dranken

-

Koffie of thee
Frisdranken

€ 12,50 per kan
€ 2,50 per flesje

Werkontbijt

-

-

Koffie, thee melk en jus d’orange
Diverse broodsoorten, harde en
zachte broodjes, beschuit en zoete
broodjes
Vleeswaren, kaas en zoetwaren

-

Muesli, cornflakes
Vers fruit en yoghurt
Diverse warme bijgerechten zoals
ei, spek en ontbijtworstjes

€ 15,95 per persoon

Nobisweg 1 | 5721 VA Asten | T: +31 493 68 13 00 | www.nobis.nl | info@nobis.nl

11

Lunch buffet

-

Soep ‘Chefs keuze’
Wit- en bruin brood
Mini broodjes
Zachte puntjes
Molenaarsbrood
Jonge-, oude- en komijnekaas
Ambachtelijke achterham
Rosbief
Cervelaatworst
Fricandeau

-

-

Visgerecht
Vleesgerecht
Warme snack
Garnituur
Salade corner met rode ui, paprika,
croutons, walnoot, spekjes,
samengestelde salade, vers fruit
salade en diverse dressings
Koffie, thee, melk, karnemelk, jus
d’orange en smoothie

€ 19,50 per persoon
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Zoetigheid
-

Petit four mini
Petit four
Gesorteerd gebak
Rastervlaai
Luxe vlaai
Appeltaart
Brownie

(onder voorbehoud van prijswijzigingen)
€ 2,00 p.st.
€ 3,25 p.st.
€ 3,50 p.st.
€ 3,00 p.st.
€ 4,00 p.st.
€ 3,00 p.st.
€ 2,15 p.st.

-

Muffins
Cake
Soesjes
Luxe koekjes
Roomboterkoekje
Bonbon
Macarons

€ 2,15 p.st.
€ 0,95 p.st.
€ 1,75
€ 3,00
€ 2,20
€ 2,90
€ 3,50

Upgrades
-

Welcome coffee
Verse jus, koffie of thee én heerlijk croissantje met jam
en roomboter

€ 7,50 p.p.

-

Borreluurtje na de vergadering (1 uur)
Drankjes o.b.v. Hollands aperitief met kaasstengels,
kroepoek en pretzels

€ 10,50 p.p.

-

Healthy break
Sappenbar, handfruit, gesneden groenten en een dipsaus

€ 10,00 p.p.
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Losse broodjes

Prijs per stuk

-

Zachte witte of bruine broodjes
Kaas, ham, cervelaat of gerookte kip

€ 4,50

-

Harde witte of bruine broodjes
Kaas, ham, cervelaat of gerookte kip

€ 5,00

-

Luxe harde witte of bruine broodjes
Gerookte zalm, parmaham, rosbief of brie

€ 6,50

-

Assortiment minibroodjes
Kaas, ham, cervelaat en gerookte kip

€ 3,00

-

Assortiment minibroodjes Deluxe
Gerookte zalm, parmaham rosbief of brie

€ 4,50

-

Club Sandwich
½ € 5,50 | heel € 11,00
Gerookte zalm met kruidenroomkaas, sla en rode ui
Bacon & chicken met sla en tomaat
Carpaccio met kaas, pijnboompitjes en truffelmayonaise

-

Wrap
Gerookte zalm met roomkaas, sla, komkommer en rode ui
Gerookte kalkoenfilet met cocktailsaus, tomaat, sla en spekjes

€ 9,50

-

Kop soep Chefs keuze
Verse smoothie
Kaasbroodje, saucijzenbroodje of worstenbroodje
Vergadersnack Chefs keuze
Salade van vers fruit
Mini tomaatjes, komkommersticks en mini paprika’s
Groentesap rood of groen

€ 6,00
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
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Blijf slapen

Geen energie meer om na een lange vergadering of zakendiner naar huis te rijden? Geen
probleem! Boek een van onze comfortabele kamers en blijf slapen, de volgende ochtend
begint u met een heerlijk ontbijtbuffet in ons restaurant.
Heeft u een losse zaal of een vergaderarrangement zonder overnachting geboekt, maar
boekt u graag nog een overnachting bij? Dan raden wij u aan om contact met ons op te
nemen.
Voor de verschillende kamertypes, foto’s en verdere informatie over de kamers verwijzen
wij u graag door naar onze website.

We zien u graag in ons hotel!
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