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4-sterren Best Western Hotel Baars is gelegen in het aantrekkelijke historische stadsdeel 
van Harderwijk. Harderwijk is een oude Hanzestad gelegen aan de Randmeren te midden 
van de Veluwe. Een stad vol rijke historische panden en monumenten, een binnenstad met 
vele bezienswaardigheden en volop cultuur. De prachtige binnenstad die te voet met een 
stadsgids te verkennen is om zo de cultuur en de historie nog beter op te snuiven.

Sinds 1875 is Best Western Hotel Baars een familiebedrijf. Zowel de leisure als de zakelijke 
gast voelt zich hier thuis!
Het hotel heeft een eigen restaurant en terras waar u kunt genieten van een hapje, drankje, 
uitgebreide lunch of een à la carte diner.
Er zijn in het hotel 63 kamers voorzien van alle comfort: ko e- en theefaciliteiten, digitale 
televisie, gratis Wi-Fi internet en een kluis. Alle kamers zijn met twee liften bereikbaar.

In de zomer kunt u genieten van een lunch of diner op ons terras, wat uitkijkt op het 
kerkplein. De café-brasserie straalt een warme en gezellige sfeer uit door de houten vloer 
en moderne inrichting.

Het hotel beschikt over 3 zalen met een capaciteit tot 100 personen. 2 zalen zijn voorzien 
van airconditioning en een scherm. Alle zalen hebben daglicht en zijn geschikt voor elke 
bijeenkomst. Wanneer het gaat om een grote bijeenkomst hebben wij de mogelijkheid om 
de zalen aan elkaar te koppelen. Voor kleinere groepen worden de zalen gescheiden met 
geluidsdichte wanden.

Voor een diner of een andere (feestelijke) bijeenkomst kunt u gebruik maken van ons 
restaurant of de barzaal. Deze sfeervolle zalen bieden u diverse mogelijkheden! In deze 
brochure vindt u een aantal suggesties voor het organiseren van uw training, vergadering of 
conferentie.

Voor informatie en vrijblijvende o ertes kunt u contact opnemen met onze sales afdeling. 
Naar aanleiding van uw wensen zullen wij u graag een passend voorstel doen!   
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Audiovisuele apparatuur
De audiovisuele apparatuur kunt u vooraf reserveren en staat gebruiksklaar voor u in de 
zaal. Het hotel beschikt onder andere over een Smartboard, flip-overs, beamers, 
projectieschermen, microfoon en geluidsinstallatie. Ook andere benodigde apparatuur kan 
voor u worden gereserveerd.

Check-in en check-out hotelkamers
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur. Het is mogelijk om voor deze tijd uw bagage af te 
geven bij de receptie. Op uw vertrek dag verzoeken wij u voor 11.00 uur uit te checken en 
uw sleutel af te geven bij de receptie. Uw bagage kunt u in overleg met de medewerkers 
van de receptie achterlaten in de daarvoor bestemde ruimte.

Diner
Dagelijks serveren wij vanaf 17.00 uur het diner in ons restaurant. Naast onze 
seizoensgebonden a la carte kaart, serveren wij ook een dagelijks wisselend 
driegangen-menu. Uiteraard wordt er rekening gehouden met speciale dieetwensen van u 
of uw gasten.

Lunch
De lunch is vanaf 12.30 uur beschikbaar. In overleg is een ander tijdstip mogelijk. Wij 
verzorgen ook lunchpakketten.

Ontbijt
Het ontbijtbu et wordt van maandag tot en met vrijdag geserveerd van 07.00 tot 10.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 08:00 tot 10:30 uur. Voor groepen is in overleg een vroeger of 
later tijdstip mogelijk. Wij verzorgen ook ontbijtpakketten.

Parkeerfaciliteiten
Als gast van ons hotel heeft u de mogelijkheid gratis parkeren op 5 minuten loopafstand 
(Blauwe zone, Kruithuis). Vergunningen hiervoor zijn verkrijgbaar bij de receptie of kunnen 
naar wens vooraf opgestuurd worden.

ALGEMEEN

4



4 – uurs arrangement
· Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze
· Flip-over met stiften
· Schrijfblok met pen
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal
· Handfruit in de zaal 

4- uurs arrangement inclusief lunch 

8 – uurs arrangement
· Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze
· Flip-over met stiften
· Schrijfblok met pen
· Beamer met scherm
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie)
· Handfruit in de zaal
· Uitgebreide lunch  

12- uurs arrangement
· Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze
· Flip-over met stiften
· Schrijfblok met pen
· Beamer met scherm
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie)
· Handfruit in de zaal
· Uitgebreide lunch
· 3-gangen diner (keuze in het hoofdgerecht tussen vis en vlees)   

24 – uurs arrangement
·  Zaalhuur en zaalopstelling naar keuze
·  Flip-over met stiften
·  Schrijfblok met pen
·  Beamer met scherm
·  Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal
·  Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie)
·  Handfruit in de zaal
·  Uitgebreide lunch
·  3-gangen diner (keuze in het hoofdgerecht tussen vis en vlees)
·  Overnachting en ontbijt   

Prijs per persoon € 25,00 

Prijs per persoon € 43,50

Prijs per persoon € 64,00

Prijs per persoon € 94,00

Prijs per persoon € 184,00       
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32 – uurs arrangement
· 2 dagen zaalhuur en zaalopstelling naar keuze
· Flip-over met stiften
· Schrijfblok met pen
· Beamer met scherm
· Onbeperkt kannen ko e/thee in de zaal
· Assortiment frisdrank in de zaal (op basis van nacalculatie)
· Handfruit in de zaal
· Uitgebreide lunch (beide dagen)
· 3-gangen diner (keuze in het hoofdgerecht tussen vis en vlees)
· Overnachting en ontbijt 

De prijzen voor bovenstaande vergaderarrangementen gelden vanaf 6 personen. Onder dit 
aantal wordt een o erte voor u op maat gemaakt.     

Audiovisuele middelen per dag 
Flip-over met stiften 
Smartboard
Beamer (incl. scherm)
Draadloze microfoon 
Geluidsapparatuur

Prijs per persoon € 240,00  

Prijzen
€ 17,00 per dag 
€ 75,00 per dag 
€ 55,00 per dag 
€ 25,00 per dag 
€ op aanvraag 

ARRANGEMENTEN
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ZAALCAPACITEIT

TARIEVEN

ZAALCAPACITEIT
(1,5 METER AFSTAND)
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Smede I 
Smede II
Smede I en II
Barzaal

U-vorm 
13
13
23
-

Carré 
14
14
24
-

Cabaret 
21
21
51
-

School 
11
11
21
-

Theater 
30
30
73
-

m2 
36
36
72
60

Smede I 
Smede II
Smede I en II
Barzaal

U-vorm 
6
6
11
-

Carré 
6
6
12
-

Cabaret 
9
9
21
-

School 
7
7
11
-

Theater 
13
17
33
-

m2 
36
36
72
60

Smede I 
Smede II
Smede I en II
Barzaal

Prijs per dagdeel 
€ 75,00
€ 75,00
€ 130,00
€ 75,00

Prijs per dag
€ 115,00
€ 115,00
€ 195,00
€ 115,00



SMEDE II IS UITERMATE GESCHIKT VOOR 
KLEINERE SESSIES ZOALS EEN CURSUS OF 
TRAINING. IN DEZE RUIMTE ZIJN DIVERSE 
OPSTELLINGEN MOGELIJK.

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
U-vorm
Carré
School 
Cabaret  
Theater

13
14
11
21
30

36m2

SMEDE II

IN SMEDE I KUNT U VERGADEREN OF WERKEN 
MET EEN KLEIN GEZELSCHAP. DEZE RUIMTE 
BEVINDT ZICH AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET 
HOTEL.

DIMENSIES

Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
U-vorm
Carré
School
Cabaret  
Theater

13
14
11
21
30

36m2

SMEDE I

X
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DEZE SFEERVOLLE RUIMTE BIEDT DE PERFECTE 
MOGELIJKHEID TOT INFORMEEL VERGADEREN 
IN KLEIN GEZELSCHAP.

DIMENSIES
Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
U-vorm
Carré
School
Cabaret  
Theater

-
-
-
-
-

60m2

BARZAAL

SMEDE I EN II ZIJN DOOR MIDDEL VAN EEN 
SCHUIFWAND TE KOPPELEN TOT ÉÉN GROTE 
ZAAL. DEZE RUIMTE IS ZEER GESCHIKT VOOR 
CONGRESSEN, VERGADERINGEN EN 
TRAININGEN  VOOR GROTE GROEPEN 

DIMENSIES

Vloeroppervlakte

CAPACITEIT 
U-vorm
Carré
School 
Cabaret  
Theater  

23
24
21
51
73

72m2

SMEDE I + II

X
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Food & Beverage    
Candybar                    
Kannen ko e/thee                             
Diverse frisdranken             
Snack van de dag (bv. saucijzenbroodje) 
Luxe snack ( bv. Wrap met gerookte kip) 
Verse smoothie van de dag                      
Handfruit                            
Luxe koeken van onze huisbakker                   
Plak roombotercake                         
Lunch plate                           
3-gangenmenu (dagmenu)                                             

Borrelarrangement 
•   Een onbeperkt aantal consumpties gedurende 1 uur     

(binnenlands gedistilleerd)
•   3 gemengde bittergarnituur hapjes per persoon 
•   Op de tafels zoute- en kaaskoekjes, noten en pinda’s  

Luxe Borrelarrangement  
•  een onbeperkt aantal consumpties gedurende 1 uur     

(binnenlands gedistilleerd)
•  1 koud luxe hapje per persoon 
•  2 warme luxe hapjes per persoon
•  op de tafels zoute- en kaaskoekjes, noten en pinda’s    

Prijs p.p./per stuk
€ 1,75
€ 9,95
€ 3,00
€ 3,75
€ 6,25
€ 4,75
€ 1,00
€ 2,50
€ 1,75
€ 19,25
€ 33,50

Prijs per persoon € 14,75 

Prijs per persoon € 17,75 

v.a.
v.a.
v.a.

v.a.

EXTRA'S

BORRELARRANGEMENT
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Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, die wij graag 
op verzoek toesturen. Indien u besluit uw bijeenkomst bij Best Western Hotel Baars te 
reserveren, ontvangt u van ons een vrijblijvende o erte en bevestigingsbrief. Voor het 
definitief maken van uw reservering, ontvangen wij de bevestigingsbrief graag ondertekend 
retour.

Optionele reserveringen
Wij plaatsen graag een optionele reservering, zodat u verzekerd bent van de gewenste 
ruimte. Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen ruimte eerder definitief voor 
derden kunnen reserveren, nemen wij eerst contact met u op. Wij verzoeken u dan 
vriendelijk binnen 48 uur een beslissing te nemen.

Definitief aantal gasten
De opgave van het definitieve aantal gasten vernemen wij graag één week voor 
reserveringsdatum. Arrangementen, maaltijden en spijzen worden ook gefactureerd 
volgens dit aantal personen en eventuele extra bestellingen op de dag zelf.

Voorschot- en betalingsvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor een aanbetaling te vragen conform de Uniforme 
Voorwaarden Horeca. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden 
gebracht op de factuur. Het aanbetalingsbedrag bedraagt bij een o ertewaarde van 
€ 750,00 en hoger, 75% van de reserveringswaarde en dient uiterlijk een maand voor de 
reserverings-datum te worden betaald. De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient 
21 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Aansprakelijkheid bij diefstal en/of verlies
Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies 
van zaken welke zich in de gehuurde ruimtes bevinden. Deze zaken blijven in het gehuurde 
voor risico voor eigenaar en/of belanghebbende.

Annulering
Annulering van uw bijeenkomst verloopt volgens de uniforme voorwaarden horeca
Annulering is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd.  

ALGEMENE VOORWAARDEN
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GRAAG TOT 
ZIENS!


