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Verkoop en plaatsing van horeca apparatuur, 
koffieapparatuur, koffieprodukten, 
reinigingsprodukten
~
Wij leveren van losse koelkast tot en 
met complete horeca keuken inrichting 
~
Gespecialiseerd in maatwerk o.a. 
RVS toepassingen
~
Showroom Jagerserf 47 te Ermelo
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Eén feest, één
aanspreekpunt!

Dat is wat Selmco Partyverhuur anders maakt dan 
de meeste andere verhuur
bedrijven. Wij regelen uw feest 
van A tot Z. Natuurlijk met de service,
kwaliteit en juiste know-how! Luxe
of budget, je feest of evenement moet
gewoon voor elkaar zijn zodat beide 
partijen er een tevreden gevoel aan over kunnen houden.

Dit voorjaar introduceert Selmco Partyverhuur een nieuw 
concept. Complete pakketten met bijvoorbeeld statafels, 
barbecue, bestek, servies en drank, maar ook een heerlijk 
vleespakket met stokbrood en sauzen. Houd hiervoor onze 
website in de gaten!

Selmco Partyverhuur
Patroonstraat 7
3861 RN Nijkerk

Tel: 033-2462824
www.selmco.nl

- ADVERTENTIE - interview | POSTILLION AMERSFOORT “A
Het fantastische uitzicht over 

het Veluwemeer is voor de 

zakelijke bezoeker of hotelgast 

van Postillion Amersfoort 

Veluwemeer een unieke 

belevenis. Een verademing, 

net als een wandeling door de 

schitterende omgeving na een 

inspannende training of een 

moeizame vergadering. Het 

hotel is volledig toegerust voor 

de grote én kleine zakelijke 

gast en biedt uitgebreide 

mogelijkheden voor (bedrijfs)

feesten of zomaar een korte 

vakantie. Een sauna en een 

fi tnessruimte maken de 

mogelijkheden compleet.

A ll you can meet”

“Idyllisch 
gelegen hotel, 
ideale locatie 
voor zakelijke 
afspraken”
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genot van een lekker kopje koffi e 
en de mogelijkheid tot gebruik van 
gratis internet wordt de auto in een 
halfuur volledig opgeladen!

Twiner
Een vrij nieuw netwerkfenomeen is 
Twiner. Mensen die via de sociale 
media zoals Twitter of LinkedIn za-
kelijk contact hebben, kunnen aan 
een gastvrije netwerktafel genieten 
van een uitgebreid 9-gangendiner 
met een goed glas wijn. In infor-
mele sfeer kennismaken met de 
persoon achter de profi elfoto, dát 
is Twiner. Postillion organiseert 
maandelijks een Twiner waar u de 
fantastische sfeer en gastvrijheid 
die het hotel te bieden heeft, zelf 
kunt ervaren.

“In informele sfeer 
kennismaken met de 
persoon achter de 
profielfoto, 
dát is Twiner”

tekst | JOLETTE VAN EIJDEN
fotografi e | JAN ERKELENS

,,Zij blijken onze beste reclame, 
onze ambassadeurs”, weet Pieter. 
,,Grote bedrijven weten ons hotel 
te vinden om hun relaties onder 
te brengen, wanneer die meerdere 
dagen hier in de regio moeten 
zijn. Ook wanneer ze tijdelijke 
woonruimte zoeken voor een pro-
jectmedewerker die langere tijd bij 
hen gestationeerd is.”
,,Trainingsbureaus vinden de 
ligging van het hotel – centraal 
in het land, gelegen langs de 
snelweg en in een fi leluw gedeelte 
van het land – ideaal voor het 
geven van hun (meerdaagse) 
trainingen,” vervolgt Sanen. ,,We 
maken het de trainers dan ook 
heel gemakkelijk: ze krijgen voor-
afgaand aan hun optreden een 
gratis overnachting aangeboden 
door het hotel, zodat zij uitgerust 
en altijd op tijd aan hun werk kun-
nen beginnen. Bovendien hebben 
zij een eigen parkeerplaats nabij 
de ingang. 
Het hotel biedt de perfecte 
ambiance voor een beurs of 
bedrijfsfeest. Ook kunnen wij 
bijvoorbeeld een compleet 
teambuildingprogramma bie-
den, aangepast aan de wensen 
van onze klant. Willen ze vlotten 
bouwen, een helicopterdropping, 
boogschieten op het strand, aan-
sluitend een barbecue in de tuin; 
het kan allemaal.” 

Kantoor onderweg
Voor vergaderingen, trainingen 
of productpresentaties heeft het 
hotel twaalf zalen, geschikt voor 
groepen van 4 tot 400 perso-
nen. Daarnaast zijn er verschil-
lende informele overlegruimten 
en diverse mogelijkheden voor 
het nieuwe werken. Zo is er een 
Business Point, een volledig ver-
zorgde fl exibele werkplek, ideaal 
voor zzp’ers of mensen die veel 

onderweg zijn. Voor €6,50 per uur 
maken de gasten gebruik van alle 
faciliteiten, met onbeperkt koffi e 
of thee en een versnapering zoals 
een croissantje, cake of vers fruit. 
,,Tevens bieden wij de mogelijk-
heid om hier je eigen kantoor te 
huren voor één dag in de week”, 
vult Pieter aan. ,,De meeste 
zzp’ers hebben kantoor aan huis, 
maar klanten ontvangen zij liever 
buitenshuis. Daarvoor bieden 
wij de oplossing. Voor een vast 
bedrag per jaar heb je hier een 
dag in de week een eigen kantoor-

ruimte en de overige 
dagen kun je kosteloos 
gebruikmaken van ons 
Business Point of die in 
een van de vijf andere 
Postillionhotels in Ne-
derland. Bijvoorbeeld 
in de pas gerenoveerde 
hoofdvestiging in Bun-
nik.” 

Alle zes Postillionvestigingen 
hebben in 2011 de gouden Green 
Key ontvangen, het keurmerk voor 
maatschappelijk verantwoord en 
groen ondernemen. 
In de loop van het voorjaar komt 
er bij Postillion Amersfoort 
Veluwemeer een oplaadpunt voor 
elektrische auto’s. Het wordt 
een snellaadpunt, waarvan er 
momenteel nog maar een klein 
aantal in Nederland is. Onder het 

Deze maand bestaat Postillion 
Amersfoort Veluwemeer veertig 
jaar. Op 29 maart 1972 opende 
Prins Claus het hotel, dat toen 
nog de naam Postiljon Motel Nul-
de droeg. Inderdaad, geschreven 
met een ‘j’. Sinds twee jaar is het 
hotel onderdeel van de nieuwe 
Nederlandse hotelketen Postillion 
Hotels Nederland. De inrichting 
van de lobby, bar, lounge, eet- 
en vergaderruimten zijn geheel 
vernieuwd. Deze ruimtes kregen 
enkele jaren geleden een facelift 

en ademen nu een verfrissende 
sfeer die het midden houdt tus-
sen prettig zakelijk, stijlvol en 
toch huiselijk. 

De omgeving van het hotel is 
in ieder jaargetijde betoverend 
en rustgevend. Pieter Sanen, 
General Manager van Postillion 
Amersfoort Veluwemeer, merkt 
dat zakelijke en leasure gasten ge-
charmeerd zijn van de entourage, 
sfeer, gastvrijheid en persoonlijke 
aandacht die ze ervaren. 

hotels

Postillion Amersfoort 
Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN  Putten
0341-356464
www.postillionhotels.com
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