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De Watertoren van Assendelft is de oudst 
bewaard gebleven watertoren in Noord-Holland. 
Het is een iconisch gebouw in het Zaanse 
Landschap. Door zijn unieke vorm, moderne 
inrichting en prachtige uitzicht over het Noord-
Hollandse Landschap is het een bijzondere 
ervaring om uw bijeenkomst door ons in
De Watertoren te laten verzorgen.

Sinds 2017 is De Watertoren in gebruik genomen 
door diverse bedrijven en ondernemers. Wij 
beschikken over de bovenste etage; het kroontje. 
Hier bent u ‘Op hoog niveau, van harte welkom’.

Door onze jarenlange ervaring in de horeca
en de evenementen- en cateringbranche kunt u 
erop vertrouwen dat uw bijeenkomst of feest bij 
ons in goede handen is. Wij werken graag met 
lokale producenten en alles uit onze keuken gaat 
met de seizoenen mee. Hierdoor bent u 
verzekerd van een eigentijdse en smaakvolle 
beleving.

Onze medewerkers zijn goed getraind en 
ontvangen u met hartelijkheid, zodat u zich 
welkom voelt!

Bij interesse om uw bijeenkomst bij ons
te boeken of om onze locatie te bezoeken kunt
u contact opnemen via telefoon of e-mail. 

Over de Watertoren

• Uniek uitzicht
• Gastvrije medewerkers
• Culinair genieten

• Uitstekende voorzieningen
• Ervaren event-planners
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De Watertoren is een prachtige locatie om uw 
bruiloft te vieren.

Bij ons is het mogelijk om elkaar het ja-woord te 
geven op grote hoogte, maar alleen een feest of 
receptie behoort ook tot de mogelijkheden. Onze 
medewerkers helpen u graag om deze speciale 
dag volledig naar uw wensen in te vullen. Als wij uw 
bruiloft verzorgen, helpen wij u graag als service
de hele dag te plannen, zodat u met zekerheid 
weet dat uw trouwdag in professionele handen is. 

Wij werken samen met andere unieke locaties, 
dus ook een bruiloft in de buitenlucht of op
een andere bijzondere plek kunnen we regelen, 
waarna we een knalfeest verzorgen in
De Watertoren. 

Wij hanteren marktconforme scherpe prijzen; en 
we nodigen u graag uit om een persoonlijke 
offerte te maken. Zo kunnen we al een feest 
verzorgen vanaf €29,99 per persoon (excl. Btw). 

U kunt altijd een afspraak maken om vrijblijvend 
een offerte te laten maken en de locatie te bezoeken. 

Trouwen

• Feesten
• Dineren

• Trouwen
• Ceremonie

• Receptie
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De Watertoren is een zeer geschikte locatie om 
een feest te vieren vanaf 20 personen. Hierbij kunt
u denken aan een verjaardag, jubilea of andere 
bijzondere bijeenkomst.

Het is mogelijk om gezellig te borrelen aan de 
bar, te dansen op muziek naar keuze of met een 
dj of band, maar ook een combinatie van diner en 
borrel is mogelijk.

Wij verzorgen al borrel- en feestarrangementen 
vanaf €19,99 per persoon (excl. Btw.).

U kunt contact met ons opnemen om onze locatie 
te bezoeken of een vrijblijvende offerte aan te vragen.

Feesten

• Borrelen
• Feesten

• Receptie
• Gala
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De Watertoren is een exclusieve locatie, waar
u al uw zakelijke bijeenkomsten kunt houden. 
Door het prachtige uitzicht, de goede
voorzieningen zoals Wifi en het gebruik van beeld
en geluid, is onze locatie zeer geschikt voor 
vergaderingen en evenementen. De ligging
is gunstig nabij diverse toegangswegen en
makkelijk te bereiken via openbaar vervoer.

Wij verzorgen uw gehele meeting met onze 
vriendelijke medewerkers. Naast uitstekende 
barista-koffie van Lavazza verzorgen wij een 
heerlijke lunch. Ook is het mogelijk om na uw 
vergadering nog te borrelen, te dineren of om uw 
event uit te breiden met een activiteit of workshop. 
Informeer naar de eindeloze mogelijkheden.

Wij werken met diverse vergader-arrangementen 
waarbij we al een meeting kunnen verzorgen 
vanaf €24,95 per persoon (excl. BTW).

Wij denken graag met u mee en u bent van harte 
welkom om een offerte aan te vragen of een 
afspraak te maken om langs te komen.

Zakelijk

• Vergaderen
• Congres
• Lezing
• Product launch

• Training
• Team-uitjes
• Bedrijfsfeest
• Expositie
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Het is mogelijk om in De Watertoren te dineren 
met een klein of groot gezelschap. Zo hebben we 
diverse diner arrangementen om van uw 
bijeenkomst een groot succes te maken. Onze 
chef-kok heeft jarenlange ervaring in de horeca 
en denkt graag met u mee. Wij werken met 
seizoensgebonden en lokale producten. U bent 
ervan verzekerd dat wij u culinair zullen verrassen 
met onze heerlijke gerechten.

Het is ook mogelijk om samen met uw gasten
op een informele manier te dineren, brunchen
of lunchen. Dat maakt het extra feestelijk! Wij 
serveren dan een walking diner, waarbij de chef-
kok de gerechtjes ter plekke bereidt en welke in 
meerdere gangen worden uitgeserveerd aan de 
gasten. Dit zorgt voor meer dynamiek en een 
speelsere sfeer op uw feest of bijeenkomst. 

U kunt vrijblijvend een afspraak maken of offerte 
aanvragen via telefoon of e-mail.

Dineren op hoogte
Wij organiseren maandelijks een 5-gangen diner; 
Dineren op Hoogte, maar ook een high tea en 
proeverijen waarbij u zich kunt inschrijven door
te reserveren.

Voor data en reserveren verwijzen we u naar onze 
agenda op de website.

Diner

• 5-gangen diner
• Walking dinner
• Brunch/lunch

• Buffet
• High tea
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• Lift
• Wifi
• Beeld en geluid
• Ruime parkeergelegenheid
• Minder validen ingang en toilet

Voorzieningen

E-mail
info@dewatertorenassendelft.nl 
reserveren@dewatertorenassendelft.nl

Telefoon
06 525 46 041 of 06 400 66 731

Adres
Communicatieweg Oost 12
1544 PK Assendelft

Website
www.dewatertorenassendelft.nl




