
Stayokay Heemskerk 



Hostels op unieke plekken  
Stayokay is een keten van hostels op de mooiste plekjes in Nederland. De hostels zijn 
gevestigd in bijzondere gebouwen en de meeste beschikken over een eigen bar, terras, 
restaurant, vergaderfaciliteiten en feestruimtes. 
 

Kust, natuur en cultuur 
Vanuit de hostels kunnen gasten alle kanten op: uitwaaien langs de kust, de bossen in of 
cultuur snuiven in de mooiste steden. Een uniek verblijf tegen een voordelig tarief, dat is de 
kracht van Stayokay.  
  

Inspirerende vergader- en feestlocaties 
Stayokay is ideaal voor vergaderingen, workshops en bedrijfsfeesten, maar ook voor feesten 
en partijen met vrienden en familie. Stayokay biedt bijzondere locaties tegen een 
aantrekkelijke prijs, goede service en professionele ondersteuning. De hostels hebben een 
informeel karakter, op mooie plekken in Nederland. Zo raak je gegarandeerd geïnspireerd!  
 

Aanbieding op maat 
Vanzelfsprekend kun je altijd met ons overleggen voor een aanbieding op maat. De hostels 
bieden veel flexibiliteit en we denken graag met je mee om tot een passend programma te 
komen.  
 

Stayokay 
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Goed bezig! 
 
Goed bezig! is veel meer dan alleen lekker en 
verantwoord eten en drinken. Het staat ook voor het 
leuke leven, het leven bij Stayokay. Of het nu gaat 
om een avondje stappen of je eigen bed opmaken in 
het hostel. Het is allemaal Goed bezig!  
 
 
 
 
 
 

 
“Dat ontbijt van Stayokay, daar kan ik naar 
uitkijken” 

Duurzaam en sociaal 

Puur, vers en eerlijk 
Verblijf je bij Stayokay, dan ben je Goed bezig! Stayokay 
vindt duurzaamheid belangrijk. Dat gaat verder dan het 
afval scheiden en groene stroom. De hostels bieden zoveel 
mogelijk fairtrade en biologische producten. Zo is het 
brood biologisch, de koffie UTZ Certified en heeft de thee 
het Rainforest Alliance keurmerk. Daarnaast beschikt 
Stayokay over het Europees Ecolabel en zijn we ISO 
gecertificeerd. Natuurlijk is Stayokay voortdurend in 
beweging om nog meer duurzame initiatieven te 
ontwikkelen. Als gast draag je hier automatisch een 
steentje aan bij! 
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Duurzaam en sociaal 

Stay4all: een klasse-idee! 
Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen moeten thuisblijven. Hun ouders kunnen de kosten voor 
een schoolkamp niet dragen. Stay4all wil daar een stokje voor steken en betaalt voor deze 
leerlingen het verblijf. Het doel van dit project: de hele klas gaat op reis, niemand blijft achter! 

 
Vergader bij Stayokay en steun dit goede doel 
Door te vergaderen bij Stayokay, steun je dit initiatief automatisch. Van het vergadertarief gaat 
1 euro per persoon naar Stay4All.  
 
Kijk voor meer info op stayokay.com/stay4all 
 

Stayokay Heemskerk 

“Voor het groepsgevoel is het heel belangrijk dat een klas compleet is op 
schoolkamp. Alleen dan houden leerlingen een warme herinnering over 
aan hun schooltijd.”  
 
Barbara Ottho 
leerkracht op basisschool Hannie Schaft (Zandvoort) 

 
 
<naam> 



Stayokay Heemskerk is sinds 1933 gevestigd in Slot Assumburg. Een bijzonder kasteel met 
een rijke geschiedenis die begint in de 13e eeuw. De middeleeuwse sfeer in het kasteel is 
nog duidelijk aanwezig. De slotgracht en de prachtige kasteeltuin, inclusief rozentuin, 
maken het helemaal af! 
 

Laat je inspireren! 
Deze inspirerende locatie is bijzonder geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, zoals 
vergaderingen, trainingen, workshops en presentaties. Ook dient het kasteel als bijzonder 
decor voor feestelijke gelegenheden, zoals een huwelijk, verjaardag, jubileum of 
personeelsfeest. Er zijn verschillende zalen, die samen gastvrijheid en ruimte bieden aan 
groepen tot 200 personen. 
 
In de omgeving kun je uitwijken naar zowel de duinen als naar de stad. Ideaal om je 
bijeenkomst te combineren met een activiteit. De medewerkers van Stayokay Heemskerk 
denken graag met je mee over de invulling van het programma en het hostel beschikt over 
uitgebreide faciliteiten om aan al je wensen te voldoen! 
 

Een stukje geschiedenis 
Slot Assumburg heeft een rijke geschiedenis. Het is vrijwel  
zeker dat het gebouw dateert uit de 13e eeuw. De kracht die  
het kasteel uitstraalt is meer schijn dan werkelijkheid. Het is  
in feite een imitatie van een middeleeuws kasteel. De dunne  
muren zouden een beleg niet hebben doorstaan.  
Slot Assumburg is gedurende vele eeuwen een adellijk  
verblijf geweest. Een groot aantal families heeft in de loop  
der tijden op het Slot gewoond.  
 
Na 1867 bleef het Slot onbewoond en was het in bezit van  
een jonkheer, maar het gebouw en de omgeving raakten  
in verval. Het grandioze park met de eeuwenoude bomen  
en het lusthof verdwenen.  
  
Sinds 1911 is Slot Assumburg eigendom van  
de Staat der Nederlanden. Nadat een groot  
aantal Stayokay (voorheen NJHC) vrijwilligers,  
onder toezicht en met medewerking van  
Monumentenzorg hard gewerkt hadden om het  
vervallen gebouw te restaureren, werd Slot  
Assumburg in 1933 al in gebruik genomen  
als jeugdherberg. 
 
In juni 2011 vond de feestelijke  
heropening plaats van de kasteeltuin, die door de gemeente  
Heemskerk op basis van oorspronkelijke tekeningen rondom  
het kasteel is aangelegd.  
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‘Het is heerlijk om bij Stayokay met mijn 
verkoopteam te brainstormen. De sfeer op 
zo’n hostel geeft de juiste energie.’ 
 
Salesmanager telecombedrijf 
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Geverszaal 10,5m 7,1m 74,5 30 40 30 80 50 80 n.v.t. 

Ridderzaal 10,7m 6,6m 71 30 25 30 40 50 75 100 

Assendelftzaal 13,7m 4,5m 61,5 30 20 30 50 40 60 n.v.t. 

Deutzzaal 8m 6,3m 50 20 16 20 24 30 40 50 

Achterkamer 5,7m 5,7m 32,5 12 10 12 15 18 25 20 

Deborahzaal 6,2m 6,2m 38 20 16 20 24 30 40 n.v.t. 

Vergaderen 

Capaciteit zalen 
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Prijs per dag 

Beamer € 25,- 

Video/ dvd-speler met televisie € 25,- 

Flip-over € 10,- 

DJ set (1x Pioneer DJM-700 & 2x Pioneer CDJ-350) inclusief geluidsinstallatie € 475,- 

Overige audiovisuele middelen op aanvraag. 

Toelichting 
Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. 

Vergaderen 

Audiovisuele hulpmiddelen 
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Prijs per persoon Omschrijving 

4-uurs vergaderarrangement € 20,50 

• 1 vergaderruimte voor 1 dagdeel met flip-over/whiteboard  
• Stayokay pennen, notitieblok en Stayokay vergaderkoffer 
• onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf  
• assortiment muffins en snoepjes 
• gratis WiFi 

4-uurs vergaderarrangement 
met lunch 

€ 31,- 

• 1 vergaderruimte voor 1 dagdeel met flip-over/whiteboard  
• Stayokay pennen, notitieblok en Stayokay vergaderkoffer 
• onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf  
• assortiment muffins en snoepjes 
• Stayokay vergaderlunch  
• gratis WiFi 
 

8-uurs vergaderarrangement € 38,- 

• 1 vergaderruimte voor 2 dagdelen met flip-over/whiteboard  
• Stayokay pennen, notitieblok en Stayokay vergaderkoffer 
• onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf  
• assortiment muffins en snoepjes 
• Stayokay vergaderlunch  
• frisdrankassortiment: 1 flesje per persoon 
• gratis WiFi 

12-uurs vergaderarrangement € 57,- 

• 1 vergaderruimte voor 3 dagdelen met flip-over/whiteboard  
• Stayokay pennen, notitieblok en Stayokay vergaderkoffer 
• onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf  
• assortiment muffins en snoepjes 
• Stayokay vergaderlunch 
• Stayokay 3-gangen diner in buffetvorm 
• frisdrankassortiment: 2 flesjes per persoon  
• gratis WiFi 

Toelichting 
Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. 

Vergaderen 

Vergaderarrangementen 
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Prijs per persoon Omschrijving 

24-uurs vergaderarrangement € 83,50 

• 1 vergaderruimte voor 4 dagdelen met flip-over/whiteboard  
• Stayokay pennen, notitieblok en Stayokay vergaderkoffer 
• onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf  
• assortiment muffins en snoepjes 
• Stayokay vergaderlunch  
• Stayokay 3-gangendiner in buffetvorm 
• overnachting met ontbijt 
• frisdrankassortiment: 2 flesje per persoon 
• gratis WiFi 

32-uurs vergaderarrangement € 112,- 

• 1 vergaderruimte voor 5 dagdelen met flip-over/whiteboard  
• Stayokay pennen, notitieblok en Stayokay vergaderkoffer 
• onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf  
• assortiment muffins en snoepjes 
• 2 x Stayokay vergaderlunch 
• Stayokay 3-gangendiner in buffetvorm 
• overnachting met ontbijt 
• frisdrankassortiment: 3 flesjes per persoon, 
• gratis WiFi 

Toelichting 
Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. 

Vergaderen 

Vergaderarrangementen 

Stayokay Heemskerk 



Prijs per persoon Omschrijving 

Ochtendbreak € 5,- croissant met jam & boter, handfruit en jus d’orange  

Healthbreak € 4,50 biologische sapjes, mueslireep en handfruit 

Middagbreak € 3,- hostelspecifiek, luxe kaasbroodje  

Borrelarrangement  
1 uur 

€ 9,50 bier, frisdranken, wijn, olijven en nootjes  

Warme hapjesschaal € 3,- bitterballen, kaasstengels en borrel frikadelletjes  

Koude hapjesschaal € 4,- salami en kaaspuntjes met olijven en Amsterdamse uien 

Oosterse hapjes € 5,- vegetarische loempiaatjes, yakitori en garnalen in filodeeg 

Vergaderen 

Vergaderbreaks 
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Hostel 
lunchbuffet 

€ 10,50 

In buffetvorm geserveerd in het restaurant: 
biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken broodjes, 2 soorten kaas,  
3 soorten vleeswaren, diverse zoetwaren, salade, warme snack, handfruit, 
melk, karnemelk, jus d’orange, koffie en thee 

Luxe lunchbuffet  € 14.50 

In buffetvorm geserveerd in het restaurant: 
soep, biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken broodjes, 2 soorten 
kaas, 3 soorten vleeswaren, diverse zoetwaren, groene salade met 
dressings naar keuze, salade, warme snack, handfruit, melk, karnemelk, jus 
d’orange, koffie en thee 

Broodjeslunch € 11,50 
Naar keuze geserveerd in vergaderzaal of restaurant:  
assortiment van vers afgebakken broodjes (2 per persoon) met verschillend 
beleg, handfruit, melk, karnemelk, jus d’orange, koffie en thee. 

Luxe 
broodjeslunch 

€ 14,50 
Naar keuze geserveerd in vergaderzaal of restaurant:  
soep, assortiment van vers afgebakken luxe broodjes (2 per persoon) royaal 
belegd, verse fruitsalade, melk, karnemelk, jus d’orange, koffie en thee 

Dinerbuffet € 15,50 
In buffetvorm geserveerd in het restaurant: 
2 soorten soepen, 2 soorten salades, 4 warme gerechten en 2 soorten 
desserts 

Luxe dinerbuffet v.a. € 24,50 Vraag naar de menusuggesties 

Barbecue v.a. € 20,50 Vraag naar de menusuggesties 

Vergaderen 
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Lunch & diner 



Faciliteiten muziek- en theatergroepen 

Mogelijkheden 

Op zoek naar een prettige ruimte om een paar te dagen te repeteren of een optreden voor 
te bereiden? Koren, orkesten, muziek-, dans- en theatergroepen zijn bij Stayokay Heemskerk 
aan het juiste adres. In de unieke kasteelzalen kun je in alle rust oefenen. Natuurlijk zijn 
speciale wensen altijd bespreekbaar. Zo heb je altijd de juiste faciliteiten tegen een 
aantrekkelijke prijs!  

Stayokay Heemskerk 

Boek nu het verzorgde groepsarrangement, inclusief 
zaalhuur! 
 
Inclusief bij 3 dagen: 
• 2x overnachting met ontbijt 
• 2x lunch 
• 1x diner 
• onbeperkt koffie en thee in de zaal  
 
Je kunt dit arrangement helaas niet online boeken. 
Graag direct contact opnemen met ons. 
 

Stayokay, een verblijf  
waar muziek in zit! 



Meer informatie? 

Stayokay Heemskerk 

De medewerkers van Stayokay Heemskerk staan voor je klaar en geven 
je graag meer informatie of om verder te praten over al je wensen en 
ideeën. 
 
Stayokay Heemskerk 
Tolweg 9 
1967 NG Heemskerk 
 
Tel: 0251 23 22 88 
E-mail: heemskerk@stayokay.com 
Web: stayokay.com/heemskerk 
  
  
 facebook.com/StayokayHeemskerk 
 
 @StayokayHEE 
 
 
Tot ziens in Heemskerk! 
 


