
 

 
EEN BIJEENKOMST ORGANISEREN IN DEZE BIJZONDERE TIJD? 
YES, ONZE M&E PROFESSIONALS STAAN VOOR U KLAAR! 

Vanaf juni mogen er weer bijeenkomsten tot 30 personen georganiseerd worden en als de uitbraak onder controle blijft 

mag dit vanaf juli zelfs tot 100 personen. Want hoe fijn is het om mensen, collega’s, vrienden en familie weer persoonlijk te 

ontmoeten? Daar kijken we allemaal enorm naar uit. 

STAY HEALTHY WHILE TRAVELLING
Je overweegt misschien nog of dat wel mogelijk is in de “1,5 meter” maatschappij? Met gedegen aanpassingen zijn onze 

hotels ingericht op de nieuwe situatie en houden zich strikt aan aangescherpte hygiëne en schoonmaak richtlijnen. Om onze 

gasten zorgvuldig te informeren zijn al onze genomen maatregelen terug te vinden op www.apollohotels.nl/gezondheid 

De onzekere situatie kan u nog steeds weerhouden om een bijeenkomst te organiseren. Daarom bieden wij nu de mogelijkheid 

om tot 2 weken op voorhand kosteloos te annuleren of uw dag-bijeenkomst te verplaatsen naar een ander moment. 

FLEXIBELE VOORWAARDEN BIJ DAG-BIJEENKOMSTEN 

 • Voor dag-arrangementen (DDR packages) vanaf 5 tot 25 personen;

 • Kosteloos annuleren tot 2 weken op voorhand of verplaatsen naar een ander moment;

 • Volledige betaling van de bijeenkomst uiterlijk 7 dagen op voorhand;

 • Geldig bij alle Apollo Hotels & Leonardo Hotels in Nederland & België; 

 • Voor nieuwe bijeenkomsten die plaatsvinden voor april 2021; 

Onze Meeting & Event professionals staan voor u klaar en denken graag mee over de mogelijkheden. Zo is het ook mogelijk 

om hybride bijeenkomsten te organiseren waar genodigden ter plaatse of online kunnen deelnemen. Om u zo goed mogelijk 

te assisteren heeft het de voorkeur om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met uw contactpersoon bij Apollo 

Hotels & Leonardo Hotels. 

#APOLLOHOTELS #LEONARDOHOTELS #YOULLBEBACK #GOODTOBEHEREAGAIN

For the latest health advice, go to: www.who.int/covid-19 
For detailed instructions during your stay, go to: www.apollohotels.nl/coronavirus or scan:



 

 
ORGANIZING A MEETING DURING THESE EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES? 
YES, OUR MEETING & EVENT PROFESSIONALS ARE AT YOUR SERVICE!

From June onwards, meetings can be organised again for up to 30 people. From July onwards, this will increase up to 100 

people if the outbreak remains under control. Because what about meeting people, colleagues, friends and family in per-

son again? We are all really looking forward. 

STAY HEALTHY WHILE TRAVELLING
Perhaps you’re still considering whether it’s possible to organize a meeting in the “1.5 meter distance” society? With safety 

measures, our hotels are equipped for the new situation and adhere strictly to hygiene and cleaning regulations. In order 

to inform our guests carefully, all our measures can be found on www.apollohotels.co.uk/health 

The uncertain situation can still prevent you from organizing a meeting. That is why we now offer the possibility to cancel 

up to 2 weeks in advance free of charge or to move your day-meeting to an alternative date. 

FLEXIBLE CONDITIONS FOR DAILY-MEETINGS
• For day packages (DDR packages) from 5 to 25 persons;

• Cancel free of charge up to 2 weeks in advance or move to an alternative date;

• Full payment of the meeting at least 7 days in advance;

• Valid at all Apollo Hotels & Leonardo Hotels in the Netherlands & Belgium; 

• For new meetings taking place before April 2021; 

Our Meeting & Event professionals are at your service and happy to think along with you about the possibilities. It is also 

possible to organize hybrid meetings where guests can participate on site or online. To assist you in the best possible way, 

it is preferable to contact your contact person at Apollo Hotels & Leonardo Hotels by telephone or e-mail. 

#APOLLOHOTELS #LEONARDOHOTELS #YOULLBEBACK #GOODTOBEHEREAGAIN

For the latest health advice, go to: www.who.int/covid-19 
For detailed instructions during your stay, go to: www.apollohotels.nl/coronavirus or scan:


