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Nieuwe formule Van der Valk  
•  Landelijke ontwikkeling Van der Valk hotels 
•  Totaalconcept 
•  Meer dan slapen 

•  Regionale functie 
•  Houten  
•  Duiven  
•  Tiel 
•  Hoorn 

	  



	  	  
•  Gasten aantal loopt terug hotel 
•  Conferentiecentrum 

 2009 tov 2014  -15% 
•  Bezoekers  

 2009 tov 2014  -19%,  

•  Van der Valk hotelconcept  
•  Zichtbaarheid  
•  Oude stijl 
•  Taluut  
	  

	  
	  
	  

Van der Valk Leusden nu  



5	  doelen	  Hotel	  Leusden	  

Hotel	  
Leusden	  

Zichtbaar	  als	  
hotel	  

Totaal	  
formule	  

Recrea3e	  Renova3e-‐	  
gevel	  

Renova3e	  
interieur	  



Uitwerking	  doelen	  
•  Renoveren kamers 
•  State of the art vergaderzalen 
•  Schilderen en renovatie gevel 
•  Sport & recreatie 

•  Theo Meijer 
•  Fiets en wandel gemeente i.s.m. VVV 
 

•  Nieuwe Entrée 
•  Vestiging van casino 



Nieuwe entrée   
•  Zichtbaarheid 
•  In- en uitstappen 
•  Hart van Hotel Leusden 
•  Verleggen van entrée  

•  Restaurant 
•  Keuken 
•  Flexwerk 

 



Vestiging	  van	  casino	  
•  Onze	  ervaring	  met	  casino’s	  
	  	  

•  Gilze	  	  
•  Sassenheim	  
•  Nuland	  
•  Eindhoven	  	  
•  Hoorn	  







Positieve	  ervaringen	  
•  Van	  der	  Valk	  posi>ef	  over	  casino’s:	  

ü toegevoegde	  waarde	  
ü geen	  overlast,	  geen	  openbare	  ordeproblemen	  
ü sociale	  controle	  

•  Daardoor:	  posi>eve	  grondhouding	  bij	  gemeenten	  

•  Concurren>e	  van	  gokken	  via	  internet	  	  è	  op>maliseren	  
vaste	  loca>es.	  



Wat	  betekent	  ‘casino’	  ?	  
•  Valt	  onder	  >tel	  Va,	  Wet	  op	  de	  kansspelen	  

(‘speelautomatenhal’)	  
•  Speelautomatenhal	  met	  elektronisch	  aanbod:	  

speelautomaten	  
•  Geregeld	  in	  Speelautomatenbesluit,	  o.a.:	  

ü  Beperkte	  inleg	  en	  uitkering	  
ü  Gemiddeld	  maximaal	  uurverlies	  van	  €	  40,-‐	  

•  	  Automaten:	  
ü  Enkelspelers	  
ü  Meerspelers	  (rouleTe,	  poker,	  bingo,	  paardenraces	  etc.)	  
	  

	  Strikt	  gereguleerd	  (‘onder	  vergrootglas’)	  



Concept	  Van	  der	  Valk	  
•  Casino	  onderscheidt	  zich	  door:	  

ü uitstraling,	  	  	  
ü professionaliteit,	  
ü hospitality	  en	  	  
ü responsible	  gaming	  

•  Gevarieerd	  productaanbod:	  
ü enkel	  spelers	  
ü diverse	  meerspelers:	  rouleTe,	  poker,	  bingo,	  black	  jack,	  
paardenraces,	  etc.	  

•  Casino	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  Hotel	  en	  andere	  	  
recrea>eve	  func>es	  voor	  volwassenen:	  synergie	  
•  Uitgaansgelegenheid	  met	  regionale	  func>e	  



Uitstraling	  
•  Zeer	  exclusief	  en	  aansprekend	  interieur	  ontwerp	  
•  Architect:	  Miguel	  Cancio,	  gespecialiseerd	  in	  hospitality-‐
concepten	  wereldwijd	  
•  Ruim,	  preYg,	  sfeervol,	  dis>nc>e,	  klasse	  
•  Doelgroep:	  40+	  
•  Gemengd	  publiek	  
•  Atmosfeer	  daarop	  afgestemd	  



Sfeerimpressie interieur 



Professionaliteit	  
•  DEKRA	  (voorheen	  KEMA)	  cer>ficering	  
•  Goede	  en	  gemo>veerde	  medewerkers/sters	  
• WeTelijk	  verplichte	  opleiding:	  curriculum	  verslavingszorg	  
•  In	  aanvulling	  daarop:	  eigen	  opleidingsprogramma	  
•  Ervaren	  management	  (Hotel	  &	  Casino!)	  
•  Oog	  voor:	  	  

ü Entertainment,	  maar	  ook	  voor:	  
ü Responsible	  gaming	  



Hospitality	  

•  Cashless	  omgeving:	  geen	  geldinworp	  en	  -‐handelingen	  
•  Alle	  (standaard)	  handelingen	  geautoma>seerd	  
(“Schipholmodel”)	  

•  Kortom:	  ‘state	  of	  the	  art	  technology’	  	  
•  Daardoor:	  medewerkers	  geheel	  gericht	  op	  de	  gast	  
•  En	  dus	  ook:	  uitstekend	  eten	  &	  drinken	  	  	  
	  



Responsible	  gaming	  

•  Toegangscontrole:	  21	  jaar,	  correct	  gedrag	  en	  ‘wiTe’	  lijst	  
•  Monitoren	  (speel)gedrag	  
•  ‘WiTe’	  lijst	  
•  Samenwerking	  met	  regionale	  verslavingszorg	  	  
•  Mogelijkheid	  van	  convenant:	  gemeente,	  verslavingszorg	  en	  
exploitant	  



Vervolg?	  
•  Mogen	  wij	  op	  uw	  medewerking	  rekenen	  voor:	  
	  
•  Wijziging	  bestemmingsplan	  
•  Aanpassen	  gemeentelijke	  verordening	  (art.	  30c,	  eerste	  lid,	  onder	  b	  
van	  de	  Wet	  op	  de	  kansspelen)	  


