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WELKOM

GRAND BOUTIQUE HOTEL
RESTAURANT HUIS VERMEER

Van harte welkom in
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RUIMTESHuis Vermeer



De rijke historie van de drie monumentale

panden waarin ons hotel gevestigd is, voert u

ver terug in de tijd. In het jaar 1880 gaf de

Deventerse bankier Chris Vermeer, de

opdracht aan architect W.C. Metzelaar, om het

pand op Grote Kerkhof nummer 9, tegenover

de Lebuïnuskerk, tot zijn woonhuis te

verbouwen. In 1895 is het huis aan de

linkerzijde uitgebreid en zijn er doorgangen

gemaakt. Dit gedeelte werd ingericht als

huiskapel voor de familie Vermeer. Zo had de

familie ondanks het drukke bestaan in het

bankwezen, toch de mogelijkheid om te allen

tijde het gebed te doen.

R U I M T E S
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De eetkamer, serre, lounge en binnentuin zijn

te gebruiken voor een kop koffie, lunch, of

diner. Uiteraard is het ook mogelijk een van

deze ruimtes exclusief te reserveren voor

bijvoorbeeld een vergadering, (bruiloft)-

ceremonie of private dining. Indien u met een

groter gezelschap wenst te komen is de kapel

aan de Graaf van Burenstraat uitermate

geschikt. Dit is een prachtige en unieke locatie

te gebruiken voor verschillende doeleinden.

Elke ruimte heeft iets anders te bieden en

heeft verschillende opties met betrekking tot

opstelling en aankleding. Samen met u kijken

we graag naar de mogelijkheden omtrent uw

bijeenkomst.



Welkom in onze monumentale Eetkamer.
Als eerste zullen de imposante
wandschilderingen u opvallen, deze dateren uit
1880 en zijn gelukkig bewaard gebleven tijdens
de jaren dat het pand in behoorlijk verval is
geraakt. 
Het is onbekend welke enscenering wordt
aangeduid en welke schilder dit prachtwerk
heeft gemaakt. Er waren destijds veel schilders
actief zonder hun kunstwerken te claimen door
een handtekening te plaatsen. Wij noemen het
nu daarom maar onze mysterieuze schatten –
want dat zijn het. 
Wél bekend is dat de schilderijen op de ene
kant direct op de muur zijn geschilderd, aan de
andere kant op rol doeken. De
doekschilderingen zijn daarbij ook alleen
schoongemaakt tijdens de restauratie, waarbij
de muurschilderingen deels zijn bijgeschilderd
ter reparatie.
Let u ook op de verdere details, zo zijn
bijvoorbeeld de ornamenten in het plafond
gespiegeld in de vloerbedekking. Wim van Dijk
heeft door het gehele pand zélf de vloeren,
gordijnen en lampen ontworpen zodat deze
perfect op de des betreffende ruimtes
aansluiten.

De ruimte biedt de gelegenheid voor
verschillende opstellingen. Zo dineert u aan
het raam tot acht personen. Nodigt u liever uw
volledige familie en vriendenkring uit? Wij
zullen een mooie lange tafel klaar zetten waar
tot 20 personen aan kunnen plaatsnemen.
Uiteraard kunt u ook romantisch met uw
geliefde dineren voor de haard.

EETKAMER
20 PERSONEN ZITTEND
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SERRE
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Onze met licht overgoten serre is het
‘moderne’ gedeelte van het pand. Deze is
tijdens de grote verbouwing van Wim van Dijk
in 2009 aangebouwd aan het originele
woonhuis. Wij serveren hier dagelijks het
ontbijt uit aan onze hotelgasten en zijn elke
dag vanaf 10:30 uur geopend voor koffie met
huisgemaakt gebak.

In februari 2018 heeft onze Serre nog een
interieur metamorfose ondergaan waardoor
deze nóg meer bij de grandeur van de rest van
het pand aansluit.

De serre leent zich perfect voor een groter
gezelschap. U kunt kiezen voor een losse
opstelling of lange tafels. Zittend kunnen wij 35
gasten laten plaatsnemen. Indien u de ruimte
liever voor een borrel of receptie gebruikt met
statafels kunt u rond de 60 gasten uitnodigen. 

Wenst u elkaar het ja-woord te geven bij Huis
Vermeer is de serre daar ook de perfecte plek
voor! De ruimte is gemakkelijk te voorzien van
een theateropstelling en biedt zelfs nog ruimte
voor een rode loper.

Door de openslaande deuren naar de
binnentuin ontstaat er een sublieme overgang
tussen binnen en buiten.

40 PERSONEN ZITTEND



LOUNGE
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Onze  knusse lounge, voorzien van vrolijke
prints en haard is een heerlijke ruimte om
even tot rust te komen met een goed boek,
een bordspel, en leent zich perfect voor
private dining of vergaderingen.

Doordat onze lounge niet gebonden is aan
andere ruimtes is deze dus uitermate
geschikt om in alle rust en privacy een jarige
toe te zingen of een jubilaris toe te spreken. 

Onze lounge is gemakkelijk om te bouwen
tot een vergaderruimte met koninklijke
grandeur. Er is een uitschuifbaar scherm,
beamer en er zijn koffie en thee faciliteiten
aanwezig voor optimale productiviteit.

Onze hotelgasten maken graag gebruik van
deze warme ruimte om na alle drukte van
de stad tot rust te komen met een fijn boek
of een gezellig gesprek. 

Ook voor de 'kleinere bruiloften' of het
tekenen van een  geregistreerd
partnerschap is de lounge door zijn intieme
setting ideaal. 

De ruimte is gemakkelijk te voorzien van
een theatheropstelling, een langgedekte
tafel of een losse opstelling.

15 PERSONEN ZITTEND



TERRASSEN
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50 PERSONEN ZITTEND

Wij hebben de rijkdom van niet één maar
zelfs twee terrassen! Ons gezellige
voorterras is dé ideale plek voor een
heerlijke welverdiende borrel. Vanaf 3 uur
laat de zon zich op het voorterras zien en
blijft tot in de late uurtjes. Een prachtig
uitzicht over het Lebuïnusplein wat nooit
verveeld en waar genoeg te beleven is. 

Eén van de mooiste plekjes van Deventer,
een verborgen parel!
Onze prachtige binnentuin is de ideale plek
om even heerlijk tot rust te komen van de
stadsdrukte. Omringd door de originele
muren en compleet met authentieke
waterput. 

Tevens is ons terras bekroond is tot Nr. 5
van Nederland in de Terras Top 100 - 2019,
en daar zijn wij natuurlijk heel trots op!
Deze prijs is gewonnen op basis van de
ambiance in combinatie met ons kundige
en gemotiveerde team.

Onze binnentuin is een unieke locatie welke
inmiddels een begrip is in Deventer.

VOORTERRAS

BINNENTUIN



IN DE KAPEL
Huis Vermeer TOTAAL 200 PERSONEN



R U I M T E S

"Huis Vermeer in De Kerk" biedt meer mogelijkheden voor speciale gelegenheden of grote gezelschappen. De Hervormde Kapel heeft tot 2006
gefungeerd als kerk. Inmiddels is de imposante ruimte omgetoverd tot de perfecte locatie voor uw evenement! 

De Kerk is voorzien van een beamer met 3 bij 2 meter scherm inclusief surround system. Verras uw collega's met een vergadering in dit bijzondere
gebouw, inclusief een lunch, koffie & thee, huisgemaakt gebak en nog veel meer verzorgt door Huis Vermeer.

Ook is de ruimte uiterst geschikt voor feesten, een bruiloft en private dining. De Kerk leent zich voor maximaal 60 zittende en 200 staande gasten.
Het volledige evenement wordt verzorgd en ondersteund door het team van Huis Vermeer. Denk hierbij aan een netwerkborrel, culinaire walking
dinner of huwelijksvoltrekking met cava en taart. 
Imponeer uw gasten met deze schitterende ruimte geef uw evenement een koninklijke twist met de inzet van het Huis Vermeer team.

MOGELIJKHEDEN
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Trouwen

Vergaderen

Feest

Private Dining

Condoleance

Borrel




