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WELKOM BIJ DEKKER ZOETERMEER 
 

Graag heten wij u welkom bij ons veelzijdige Sport, Party en Conferentiecentrum, Dekker 

Zoetermeer. Wij zijn gelegen in een prachtige groenstrook van Zoetermeer, tussen Rotterdam 

en Den Haag. Door de ligging bij de A12 en N470 zijn wij gemakkelijk bereikbaar voor u en uw 

gasten. We hebben een parkeerterrein met ruim 550 parkeerplaatsen waar u kosteloos gebruik 

van kunt maken.  

 

Voor uw bijeenkomst zijn wij vanwege onze diversiteit de ideale locatie. We hebben negen 

multifunctionele zalen die onlangs helemaal zijn gerenoveerd. De zalen zijn geschikt voor 

bijeenkomsten en vergaderingen, maar ook voor feesten en partijen en zijn allemaal voorzien 

van airconditioning, Wi-Fi en audiovisuele apparatuur.  De capaciteit van de zalen ligt tussen 

de 2 en 500 personen.  

 

Daarnaast beschikken wij over een à la carte restaurant l’Elephant met een exclusieve sfeer, 

een ‘live cooking’ restaurant Sweet Lake Italy, 16 bowlingbanen, 4 escape rooms, 22 

tennisbanen, 10 squashbanen en een snooker- en een poolcentrum.  Door onze sporthallen 

met tennisbanen hebben wij tevens de mogelijkheid om beurzen en bedrijfsfeesten te 

organiseren tot 3000 personen. Wij kunnen deze geheel ombouwen voor uw specifieke event.  

 

HISTORIE 

Het moederbedrijf van Dekker Zoetermeer is Koninklijke Dekker Hout. Dekker Hout vindt zijn 

oorsprong in 1885, als een kleine lokale houthandel. Sindsdien is het familiebedrijf uitgegroeid 

tot één van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in Nederland en Europa, gespecialiseerd 

in de import, export en verwerking van hout en houtproducten. Deze historie is binnen Dekker 

Zoetermeer onder andere sterk terug te zien in de houtsoortnamen van onze event- en 

conferentiezalen. 

 

SPORT & TEAMBUILDING 

Voor bedrijven die meer willen organiseren dan alleen een bijeenkomst of vergadering, zijn er 

ook sport- en teambuilding mogelijkheden. Zo kunt u met uw gezelschap onder andere bowlen 

of ontsnappen uit één van onze escape rooms. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

 

Wij vertrouwen erop dat deze informatiebrochure u een goed beeld geeft over onze 

mogelijkheden. Indien u na het lezen van deze brochure vragen hebben dan kunt u  contact 

opnemen met de Salesafdeling via telefoonnummer 079-3684200 of per e-mail 

sales@dekkerzoetermeer.nl. Hopelijk tot snel bij Dekker Zoetermeer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales@dekkerzoetermeer.nl
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ZALENACCOMMODATIES 
 

Een succesvolle, zakelijke meeting begint bij de ideale locatie. Een plaats waar u en uw gasten 

in een prettige setting kunnen overleggen en de beschikking hebben over faciliteiten die uw 

bijeenkomst tot een succes maken. Wanneer u een zakelijke bijeenkomst reserveert, krijgt u 

meer dan alleen een plaats om te werken. Van klein tot groot, van standaard tot complex, wij 

zorgen ervoor dat uw bijeenkomst tot in de puntjes verzorgd is.  

 

ZALENCAPACITEIT PER OPSTELLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M2 Receptie Buffet Cabaret U-

Vorm 

Examen School Carré Theater Board 

Room Zaal 

CD-Zaal 435 350 175 175 80 50 100 100 300 - 

CD- Bar 200 100 60 50 25 15 30 30 70 - 

CD- Club 635 500 250 200 - - - - 400 - 

Meranti 100 50 40 50 28 11 24 30 60 - 

Iroko 100 50 40 50 28 11 24 30 60 - 

Merbau 100 50 40 50 28 11 24 30 60 - 

Meranti & 

Iroko 

200 100 75 80 40 16 32 50 120 - 

Iroko & 

Merbau 

200 100 75 80 40 16 32 50 120 - 

Meranti, 

Iroko & 

Merbau 

300 175 100 150 75 30 60 100 160 - 

Boardroom 40 - - - - - - - - 13 

Vuren 30 - - - - - - - 20 14 

Grenen 30 - - - - - - - 20 14 

Ramin 30 - - - - - - - 20 14 
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VERGADERARRANGEMENTEN 
 

Hieronder vindt u een overzicht vergaderarrangementen die wij u kunnen aanbieden. Voor al 

onze arrangementen geldt een minimum van 10 personen.  

           

DAGDEEL ARRANGEMENT      € 27,50 p.p. 

Zaalhuur 
Schrijfmappen, blocnote en potlood 
Een flip-over met papier en stiften 
Een beamer en projectiescherm/LED Scherm 

Wi-Fi  

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken in uw zaal 

Lekkernij bij de koffie 

Gratis parkeren 

 

DAGDEEL ARRANGEMENT INCLUSIEF LUNCH    € 45,00 p.p. 

Zaalhuur 

Schrijfmappen, blocnote en potlood 

Een flip-over met papier en stiften 

Een beamer en projectiescherm/LED Scherm 

Wi-Fi  

Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken in uw zaal 

Lekkernij bij de koffie 

Lunchbuffet in ons restaurant* 

Gratis parkeren 

 

TWEE DAGDELEN ARRANGEMENT     € 55,00 p.p. 

Zaalhuur           
Schrijfmappen, blocnote en potlood 
Een flip-over met papier en stiften 
Een beamer en projectiescherm/LED Scherm 
Wi-Fi 
Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken in uw zaal 
Lekkernij bij de koffie 
Lunchbuffet in ons restaurant* 
Een snack gedurende de middagpauze 
Gratis parkeren 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Ons lunchbuffet bestaat uit o.a. diverse broodsoorten, soep, vleeswaren, kaas, salades, vis, wisselende warme items, 

fruit en yoghurt. Daarnaast serveren wij ook drie soorten salades met bijbehorende dressings. Bij het lunchbuffet zijn 

koffie, thee, jus d’orange en melk inbegrepen. 

 

Dekker Zoetermeer behoudt zich het recht een a la carte lunch in plaats van het lunchbuffet te serveren. 
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UITBREIDING VAN DE ARRANGEMENTEN 
 

Het is uiteraard ook mogelijk uw bijeenkomst uit te breiden met bijvoorbeeld een heerlijk 

broodje, selectie van bonbons of lunch  

 

BROODJES & PATISSERIE       PRIJS 

Belegde broodjes (bv. ham, kaas of salami)     € 2,75 per stuk 
Luxe belegde broodjes of luxe halve wrap (bv. kip of zalm)  € 3,50 per stuk 

Broodje kroket         € 2,75 per stuk 
Saucijzenbroodje / kaasbroodje      € 2,75 per stuk 
Assortiment cake en luxe roomboter koekjes    € 1,75 per stuk 
Bonbons         € 1,95 per 2 
Petit fours         € 2,75 per stuk 

Gesorteerd gebak        € 3,50 per stuk 

Appelgebak vanaf        € 2,75 per stuk 

American style assortiment: cookies, muffins en brownies   € 2,75 per stuk 

Assortiment macarons       € 3,00 per 2 
Handfruit         € 1,25 per stuk 

 

ONTBIJT (VANAF 08:00 UUR)       € 9,50 p.p. 

Bestaande uit onder andere zachte bolletjes, croissants en verschillende soorten broodbeleg. 

Bij het ontbijt is koffie, thee, jus d’orange en melk inclusief. 

 

LUNCHBUFFET* (VANAF 15 PERSONEN)       € 19,50 p.p. 

Ons lunchbuffet bestaat uit o.a. diverse broodsoorten, soep, vleeswaren, kaas, salades, vis, 

wisselende warme items, fruit en yoghurt. Daarnaast serveren wij ook drie soorten salades met 

bijbehorende dressings. Bij het lunchbuffet zijn koffie, thee, jus d’orange en melk inbegrepen. 

 

WERKLUNCH         € 15,00 p.p. 

Bestaande uit twee luxe belegde baguettes (bijvoorbeeld rosbief, brie of zalm), broodje kroket, 

soep van de dag en handfruit. Bij de werklunch zijn koffie, thee, jus d’orange en melk 

inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Inclusief bij een dagdeel arrangement inclusief lunch en bij een twee dagdelen arrangement. Dekker Zoetermeer 

behoudt zich ten alle tijden het recht om de invulling van de lunch te wijzigen. 
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ZAALHUUR PRIJZEN 
 

Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, een beamer en scherm (grotere zalen) of flatscreen 

(kleinere zalen). De zaalhuur prijzen gaan per dagdeel: 

 

DAGDELEN 

1e dagdeel: 08:00 uur tot 12:30 uur 
2e dagdeel: 12:30 uur tot 18:00 uur 
3e dagdeel: 18:00 uur tot 24:00 uur 
 

ZAAL PRIJZEN 

 

OVERIGE ZAAL PRIJZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaal 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

CD-Zaal €   995,- € 1500,- € 1950,- 

CD-Bar €   350,- €   600,- €   750,- 

CD-Club (CD-Zaal & CD-Bar) € 1250,- € 2000,- € 2500,- 

Meranti €   275,- €   395,- €   500,- 

Iroko €   275,- €   395,- €   500,- 

Merbau €   275,- €   395,- €   500,- 

Meranti & Iroko €   425,- €   625,- €   795,- 

Iroko & Merbau €   425,- €   625,- €   795,- 

Meranti, Iroko & Merbau €   595,- €   995,- € 1250,- 

Boardroom €   225,- €   295,- €   395,- 

Vuren €   175,- €   250,- €   295,- 

Grenen €   175,- €   250,- €   295,- 

Ramin €   175,- €   250,- €   295,- 

Zaal 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Restaurant l´Elephant €   500,- €   750,- € 1000,- 

Restaurant Sweet Lake Italy Tarieven op aanvraag 

Gehele partyvleugel (incl. bowlingcentrum) Tarieven op aanvraag 

Tennishal Tarieven op aanvraag 
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PLATTEGROND ZALENCENTRUM 
 

INFORMATIEBORD 

In onze lobby hangt een informatiebord waarop wij de routing naar de zalen kunnen 

aangeven voor uw gasten. Wij kunnen hierop uw (persoonlijke) welkomsttekst vermelden. 
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AUDIOVISUELE MIDDELEN 
 

Wij hebben vrijwel alle audiovisuele middelen in huis voor uw vergadering, bijeenkomst of 

presentatie. Mochten wij niet zelf over de gewenste apparatuur beschikken dan kunnen wij dit 

op verzoek in samenwerking met onze AV leverancier verzorgen 

 

AUDIO         PRIJS 

Audio aansluiting in de vergaderzaal     Inclusief 

Draadloze handmicrofoon       € 79,- per stuk 

Draadloze reversmicrofoon       € 79,- per stuk 

Draadloze headset        € 110,- per stuk 

Mengpaneel (bij meer dan 1 microfoon)      € 55,- per stuk 

Geluidsset met speakers         Op aanvraag 

 

VIDEO 

Beamer / monitor        Inclusief 

Projectiescherm        Inclusief 

Extra beamer/monitor       Op aanvraag 

Extra projectiescherm        Op aanvraag 

 

OVERIG 

Flip-over          Inclusief 

Extra Flip-over         € 18,50 

White board         € 18,50 

Katheder         € 36,00 

Podium per M²        € 26,00 

Laptop          € 105,00  

Wi-Fi           Inclusief 

Vaste (glasvezel) internetaansluiting      € 15,00 

Stroomvoorzieningen en stroomverdelers     Op aanvraag 

 

TECHNICUS 

Technische begeleiding per uur      Op aanvraag 

 

COMMUNICATIE 

Telefoonlijn         Lokaal tarief 

Fotokopieën, per kopie       € 0,30  

Kleurenkopieën, per kopie       € 0,50  
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BORRELARRANGEMENTEN 
 

Uw bijeenkomst ontspannen afsluiten of nog even napraten met uw collega’s? Wij kunnen de 

volgende borrelarrangementen voor u verzorgen. 

           

BORRELARRANGEMENT 1 UUR      € 7,50 p.p. 

Onbeperkt dranken uit het nationale assortiment 

Verschillende zoutjes en nootjes 

 

BORRELARRANGEMENT 2 UUR      € 13,50 p.p. 

Onbeperkt dranken uit het nationale assortiment 

Verschillende zoutjes en nootjes  

Ronde gemengd bittergarnituur 

 

U kunt bovenstaande arrangementen eventueel uitbreiden met ons bittergarnituur, een 

puntzak frites of één van onze bites. 

           

BITTERGARNITUUR        € 4,50 per portie 

6 stuks per portie    

Keuze uit bitterballen of gemengd bittergarnituur 

 

PUNTZAK FRITES        € 3,50 per persoon 

 

KOUDE BITES        € 2,50 per bite 

Onder andere: 

Sashimi van tonijn geserveerd met soja, wasabi en sakuramix  

Mini carpaccio, rucola, parmezaanse kaas en pijnboompitten  

Kingcrab salade met appel en venkel geserveerd in een glaasje  

 

WARME BITES        € 2,75 per bite 

Onder andere: 

Gefrituurde geitenkaasmedaillon met rucola en balsamicostroop 

Garnalenkroketjes met dille-citroen mayonaise  

Mini burger cheddar 

 

DRANKUITKOOP 

Voor de uitkoop van dranken gelden de dranken uit het binnenlands gedistilleerd assortiment: 

koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, tapbier, port, sherry, vermouth, jenevers, vieux en 

onze huiswijnen.  

          PRIJS 

Uitkoop 2 uur          € 12,50 p.p. 

Uitkoop 3 uur          € 18,75 p.p. 

Uitkoop 4 uur          € 24,00 p.p. 

Uitkoop 5 uur          € 29,00 p.p. 

 

U kunt de uitkoop van dranken verlengen met € 6.50 per uur. Het meebrengen en nuttigen 

van eigen consumpties is niet toegestaan bij Dekker Zoetermeer. 
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DINER & BUFFETTEN 
 

Voor een diner voorafgaand aan, of na uw vergadering hebben wij diverse buffetten 

opgesteld. Onderstaand vindt u een overzicht van onze mogelijkheden. Onderstaande mini-

buffetten kunnen vanaf 20 personen worden gereserveerd. 

           

PASTABUFFET        € 21,50 p.p. 

Pasta met gegrilde gamba's en een romige saus 

Pasta gorgonzola met een saus van gorgonzola en mascarpone  

Lasagne gevuld met spinazie, ricotta, en pijnboompitjes 

Pasta Bolognese 

Ciabatta met olijfolie en zeezout 

Salade caprese 

Groene salade  

 

SATÉBUFFET         € 21,50 p.p.  

Saté van kipfilet 

Saté van varkensvlees  

Bapi ketjap 

Nasi 

Mihoen  

Gewokte groene groente met oestersaus 

Atjar tjampoer 

Gebakken uitjes 

Stokbrood met kruidenboter en kroepoek 

 

Zijn de bovengenoemde mini-buffetten niet helemaal wat u zoekt? Naast deze opties biedt 

Dekker Zoetermeer teven de mogelijkheid om een uitgebreid buffet te verzorgen, beschreven 

op de volgende pagina. Deze buffetten kunnen gereserveerd worden vanaf 30 personen. 
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UITGEBREID ITALIAANS BUFFET       € 29,50 p.p. 

Koude gerechten: 

Diverse soorten Italiaanse delicatessen 

Tonijn- en caprese salade 

Carpaccio  

Gebraden en gemarineerd kalfsvlees  

Zeevruchtensalade 

 

Warme gerechten:  

Lasagne bolognese 

Zalm van de grill met pesto 

Gegrilde kalfsvlees 

Paddenstoelrisotto (met walnoten) 

Roseval aardappels 

 

ITALIAANS DESSERTBUFFET       € 6,75 p.p. 

Indien gewenst, is het mogelijk om uw Italiaanse buffet uit te breiden met een Italiaans 

dessertbuffet: 

Huisgemaakte tiramisu 

Panna Cotta 

Citroentaart met merengue 

Verschillende soorten Italiaans ijs met slagroom saus en fruit 

 

UITGEBREID GEVARIEERD BUFFET     € 32,00 p.p. 

Koude gerechten: 

Pompoen-, couscous-, paprika- en pomodori salade 

Gerookte zalmfilet 

Black Tiger gamba’s 

Carpaccio 

Parmaham 

 

Warme gerechten: 

Gewokte ossenhaaspuntjes 

Gegrilde kipfilet 

Gegrilde doradefilet 

Roseval aardappels 

 

Tevens zullen wij stokbrood met kruidenboter, roomboter en pesto op uw buffet plaatsen. 

 

UITGEBREID DESSERTBUFFET      € 7,50 p.p. 

Als afsluiting van uw buffet kunt u ons uitgebreide dessertbuffet reserveren: 

Verschillende ijstaarten 

Fruit 

Tiramisu 

Crème brûlée 



12 
 

BARBECUE 
Bij mooi weer kunnen wij voor u en uw gasten een barbecue verzorgen op ons overheerlijke 

terras aan het water. U kunt zelf uw barbecue samenstellen uit de verschillende gerechten. De 

barbecue kan vanaf 25 personen verzorgd worden.  

 

BARBECUE         € 29,00 p.p. 

 

KOUDE GERECHTEN (KEUZE UIT 5 GERECHTEN) 

Pasta met zongedroogde tomaten, olijven en pesto  

Boerenaardappelsalade met krokante spekjes  

Komkommersalade met een yoghurt dille dressing 

Amerikaanse coleslaw  

Gegrilde courgette en aubergine  

Pomodori tomaten met gemarineerde mozzarella en basilicum  

Griekse salade    

 

HOOFDGERECHTEN VLEES (KEUZE UIT 4 GERECHTEN) 

Kipsaté  

Kip drumsticks  

Varkenshaassaté   

Runder hamburger  

Gemarineerde runderbiefstuk  

Kalfslende  

Spareribs   

 

VIS (KEUZE UIT 1 GERECHT) 

Gemarineerde zalmmoot 

Visspies  

Tonijnmoot   

Gambaspies 

 

BIJGERECHTEN (KEUZE UIT 2 GERECHTEN) 

Gebakken aardappel  

Frites  

Gepofte aardappel met crème fraîche en bieslook  

Wedges on skin  

Aardappelgratin   

 

GARNITUUR (STANDAARD) 

Stokbrood, kruidenboter en verschillende sauzen zoals knoflooksaus, remouladesaus,  

cocktailsaus, mayonaise en ketchup.    

 

N.B. Indien u 1 gerecht extra wenst berekenen wij een meerprijs van € 1,50. 
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BEDRIJFSUITJES & TEAMBUILDING 
 

Bij ons kunt u, naast feestelijke en zakelijke evenementen, tevens terecht voor sportieve 

evenementen. Onze locatie is vanwege haar ligging, faciliteiten, inrichting en interne 

organisatie uitstekend geschikt hiervoor. 

 

BOWLEN 

Met 16 moderne bowlingbanen maken wij het alom bekende bowlen tot een eigentijdse 

belevenis. Het bowlingcentrum beschikt over een prachtige bar en fluorescerende 

bowlingballen. Prijzen zijn vanaf € 19,50 per baan per uur (maximaal zes personen per baan).  

 

ESCAPE ROOMS 

Dekker Zoetermeer beschikt over vier Escape Rooms. In elke ruimte gaat u met een groep van 

2 tot 5 personen naar binnen om een uur lang te proberen te ontsnappen. Dit is mogelijk door 

een reeks puzzels en opdrachten te volbrengen waarbij kernbegrippen als communicatie, 

(ruimtelijk)inzicht, doorzettingsvermogen en geduld van uiterst belang zijn om tot een goede 

teambuilding met als resultaat ‘de ontsnapping’ te komen.  

 

De prijs is €75,00 per kamer (maximaal vijf personen per kamer). Voor het combineren van onze 

activiteiten inclusief een diner hanteren wij speciale arrangementen.  

 

TEAMBUILDING ACTIVITEITEN 

In samenwerking met sportbureaus organiseren wij voor groepen vanaf 20 personen diverse 

teambuilding activiteiten. Denk hierbij aan een zeskamp, survival middag, sterrenslag of een 

op maat gemaakt sportevenement ingericht naar uw wensen. Uw gasten worden ingedeeld 

in teams, waarna ze met en tegen elkaar gaan strijden om de eremedaille of wisselbeker of 

om een fles Champagne. U wordt hierbij begeleid door ervaren en deskundige instructeurs. 

 

WORKSHOPS & CLINICS 

Dekker Zoetermeer organiseert voor groepen vanaf 10 deelnemers diverse workshops en 

clinics. Voor jong, oud, sportief en minder sportief. Samen met u kijken we naar de juiste invulling 

van een geslaagde dag.  

 

EVENEMENTEN OP MAAT 

Wij organiseren allerlei soorten evenementen, geheel op maat. Van een bedrijfsborrel tot 

bruiloft, we hebben alle expertise in huis om uw evenement te laten slagen. Aan de hand van 

uw wensen zullen wij alle mogelijkheden bespreken om zo tot een evenement te komen dat 

aan uw wensen en behoeften voldoet. Wij nodigen u graag uit om de sfeer te komen proeven 

en helpen u graag verder met het organiseren en/of faciliteren van uw evenement. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

BTW 

Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

 
PRIJSWIJZIGINGEN 

Alle prijzen die genoemd zijn in deze brochure zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.  

 

VOORWAARDEN 

Op al onze overeenkomsten en reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Federatie 

Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank, de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te ’s-Gravenhage van toepassing. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Dekker Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van en/of beschadiging 

aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn 

geplaatst of die u heeft laten plaatsen.  

 

BETALING 

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.  

 

DEBITEURENBELEID 

Indien u in ons debiteurenbestand bent opgenomen, kunnen wij u een factuur op rekening 

doen toekomen. 

 

Om opgenomen te worden in ons debiteurenbestand dient u een reguliere gast te zijn in één 

van onze vestigingen en eenmalig het volgende te overleggen: 

- Een kopie inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden 

- BTW nummer 

 

Indien wij bovengenoemde gegevens niet in ons bezit hebben, zullen de facturen gelijk bij 

vertrek of vooraf voldaan moeten worden.  
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VOORWAARDEN BIJ ANNULERINGEN & WIJZIGINGEN 

 

ANNULERINGEN 

Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Voor de eventuele kosten verwijzen wij u naar 

de Algemene Voorwaarden van de Uniforme Voorwaarden Horeca: 

 

o Bij annulering 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 

reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

o Bij annulering 1 maand - 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van 

de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

o Bij annulering 14 dagen - 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van 

de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

o Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van 

de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 

 

 

WIJZIGINGEN 

Wijzigingen dienen schriftelijk te geschieden. Voor eventuele kosten hanteert Dekker 

Zoetermeer hierbij de volgende voorwaarden: 

 

o Aantallen kunnen tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan bedoeld tijdstip met 

maximaal 10% van het gereserveerde aantal naar beneden worden bijgesteld. 

o Aantallen kunnen, op basis van beschikbaarheid, naar boven worden bijgesteld. 

o Indien wij geen schriftelijke wijzigingen ontvangen, zullen wij het gereserveerde aantal 

aanhouden en doorbelasten. 
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ROUTEBESCHRIJVING  
 

Dekker Zoetermeer is gelegen op een prachtige locatie in Zoetermeer. Zoetermeer centrum, 

Rotterdam centrum en Den Haag centrum zijn binnen +/- 15 minuten te bereiken vanaf onze 

locatie.  

 

ROUTEBESCHRIJVING MET DE AUTO 

 

Vanaf Den Haag (A12 Den Haag – Zoetermeer – Gouda): 
1. Vanaf de A12 neemt u de afslag Zoetermeer/ Pijnacker 

2. U volgt de borden richting Pijnacker over de Oostweg net zolang tot u ons aan uw 

rechterhand ziet liggen 

 

Vanaf A20 Rotterdam – Hoek van Holland (richting knooppunt Terbregseplein): 

1. Vanaf de A13 neemt u afslag Centrum (afslag 14) 

2. Na 400m. de 1e afslag op de rotonde richting Berkel en Rodenrijs 

3. Hierna de weg/alle rotondes rechtdoor volgen op de N471 

4. Hierna richting N470, bij rotonde de 1e afslag de N470 op 

5. Alsmaar rechtdoor de weg volgen 

6. Bij rotonde rechtdoor tot aan 1e stoplicht, dan linksaf de Scheglaan op 

 

A13 Delft: 

1. Vanaf de A13 neemt u afslag Zestienhoven/ Spaanse Polder 

2. U rijdt voorbij luchthaven Rotterdam-The Hague Airport(Doenkade, N209) richting 

Bergschenhoek 

3. Neem bij de 1e rotonde de 3e afslag de N471 op 

4. Hierna de weg/alle rotondes rechtdoor volgen op de N471 

5. Hierna richting N470, bij rotonde de 1e afslag de N470 op 

6. Almaar rechtdoor de weg volgen 

7. Bij rotonde rechtdoor tot aan 1e stoplicht, dan linksaf de Scheglaan op 

 

ROUTEBESCHRIJVING MET OPENBAAR VERVOER 

 

Vanuit Den Haag of Gouda/Utrecht: 

1. Met trein naar Station Zoetermeer  

2. Busverbinding lijn 71 (richting Dorp) 

3. Uitstappen halte ‘Groen-blauwlaan’  

4. Vanaf deze halte ziet u aan uw rechterhand Dekker Zoetermeer liggen,  

5. Hierna is het ongeveer 10  minuten lopen 

 

Of 

 

1. Met trein naar Station Zoetermeer Oost  

2. Busverbinding lijn 72 (richting Rokkeveen) 

3. Uitstappen halte ‘De Veur’  

4. Hierna is het ongeveer 10  minuten lopen 

 


