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Wij organiseren
faciliteren en creëren

evenementen die 
mensen verbinden



introductie

Edel Events is het creatieve evenementenbureau in het 
monumentale pand Het Sieraad in Amsterdam West. 

Wij organiseren, faciliteren en creëren  
evenementen die mensen verbinden.

EDEL EVENTS
Naast het ontwikkelen van onze  eigen 
concepten, zoals EdelWise en De 
FoodParade, werken we veel samen met 
opdrachtgevers. Co-creatie is belang-
rijk, zo weten we zeker dat een evene-
ment altijd perfect bij het DNA van de 
opdrachtgever past. 
Naast co-creatie is het uiteraard ook 
mogelijk om gebruik te maken van de 
losse faciliteiten zoals de huur van een 
zaal, catering of alleen de productie. 
We ontvangen je met open armen voor 
een kennismaking en een inspirerende 
rondleiding. Bel of mail hiervoor met 
onze events afdeling, +31 20 8200928 / 
info@edelevents.nl
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1.1  ZELF ORGANISEREN
Wil je iets organiseren en heb je 
een uitgedacht plan maar zoek je 
een adembenemende locatie, extra 
 creativiteit en de beste faciliteiten? 
Edel Events heeft veel in huis en we 
kunnen de rest regelen. Het Sieraad 
biedt allerlei creatieve mogelijkheden 
en tot onze faciliteiten behoren o.a. 
catering, technische ondersteuning en 
 stylingadvies. Laat je inspireren tijdens 
een rondleiding door het historische 
pand.

Met Edel Events kan er heel veel. Kortgezegd werkt het zo: 
We kunnen samen een event organiseren, je kunt het door 
ons laten organiseren of je organiseert het zelf en wij helpen 
je met de faciliteiten.

1 event organiseren

  Het maandblad Elle 
organiseerde de Elle 
Style Awards. Een groot 
evenement met pre-
sentaties, modeshows, 
uitreikingen en afslui-
tend een groot feest. 

  Bacardi vierde haar 
150ste verjaardag bij 
Het Sieraad in juni 2012. 
Het was de kick off van 
150 feestjes zoals je die 
nog nooit hebt meege-
maakt! Alle zalen werden 
gebruikt voor muziek en 
entertainment.

  RIPE NCC vierde haar 
jaarlijkse kerstdiner. 
Een high-end diner met 
ter afsluiting van het 
diner een uitgebreid 
dessert buffet. En tot 
in de late uurtjes werd 
er nog gedanst en 
gefeest…



1.2  SAMEN  
ORGANISEREN

Wil je iets organiseren en zoek je een 
creatief team dat samen met jou je 
evenement tot een onvergetelijke 
gebeurtenis maakt? Wij delen graag 
onze creatieve kennis en expertise om 
zo tot het best passend concept te 
komen. Benieuwd naar een samenwer-
king? Kom langs voor een ontmoeting 
en een rondleiding door het histori-
sche schoolgebouw Het Sieraad.

1 event organiseren

  Begin 2014 be-
leefde BNN en de 
VARA een gezellig en 
feestelijk samenzijn 
in het kader van de 
fusie. Een avond vol 
muziek, eten, drinken 
en verrassend enter-
tainment. 

  De tweedejaars studenten van 
het Amsterdam Fashion Institute 
(AMFI) kregen een zware taak 
opgelegd. Binnen drie weken 
moesten de 260 studenten van de 
Design, Branding en Management 
afstudeerrichting samenwerken 
om tien individuele modemerken 
te produceren, gebaseerd op het 
concept van mode anno 2025. 
De ontwerpen werd tijdens de 
drukbezochte modeshow in Het 
Sieraad getoond.

  Van Ameyde orga-
niseerde zijn jaarlijkse 
personeelsfeest in 
Het Sieraad. Edel 
Events creëerde een 
uniek entertainment 
concept, verzorgde de 
decoratie en aankle-
ding en ontwikkelde 
een op maat gemaakt 
catering concept.



1.3  LATEN ORGANISEREN
Wil je iets organiseren maar heb je 
geen idee waar je moet beginnen en 
heb je bovendien weinig tijd voor de 
begeleiding? Wij kunnen het hele tra-
ject voor je leiden, van creatie tot
planning, budgettering en het regelen 
van alle faciliteiten. Wij geloven dat 
een nauwe samenwerking leidt tot een 
onvergetelijk resultaat. Kom langs voor 
een kennismaking en een uitgebreide 
rondleiding.

  KPMG vierde met zijn 
medewerkers kerst in 
Het Sieraad. Edel Events 
creëerde het gehe-
le concept. Van een 
ontvangst met kersten-
geltjes tot een op maat 
gemaakt diner. Van een 
fotobooth in kerstsfeer 
tot een DJ die tot diep 
in de nacht zorgde voor 
een spetterend feest!

  Voor Ymere verzorg-
de Edel Events een 
kerstviering als nooit 
te voren. Ontvangst 
met champagne, een 
heuse kerstmarkt, 
lopend buffet en een 
knallend feest!

  Voor Ripe NCC 
organiseerde Edel 
Events twee keer 
een spetterende 
eindejaarsviering. 
Dit bestond beide keren 
uit een grootschalig 
diner dat eindigde in 
een dansende en 
feestende menigte.
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2 Ruimte huren in Het Sieraad

Het Atrium 

De Smederij

De Plaatwerkerij Het Timmerlokaal

Lokaal Edel

Vandaag de dag is Het Sieraad ge-
vuld met creatieve ondernemers, wat 
het tot een inspirerende en bruisen-
de locatie maakt. Als groot baken in 
Amsterdam West vinden we het boven-
dien belangrijk om ruimte te geven aan 
creatieve initiatieven van buurtbewo-
ners en lokale ondernemers.

CONTACT
Wil je weten wat er mogelijk is? Bel of 
mail voor een rondleiding door dit in-
spirerende pand, neem contact op met 
onze events afdeling: +31 20 8200928 
/ info@edelevents.nl

In Het Sieraad zijn verschillende 
ruimtes te huur. Dit rijksmonument in 

de stijl van De Amsterdamse School 
werd gebouwd als ‘De 4e Ambachts-

school’, een school voor vakonder-
wijs voor jongens vanaf 12 jaar.



2.1 HET ATRIUM
De binnenplaats van Het Sieraad is met 
zijn imposante, 16 meter hoge, glazen 
overkapping ‘het binnen terras’ van het 
pand. De ruimte is geschikt voor sym-
posia, beurzen, exposities en diners. 
Maar ook voor spetterende concerten, 
voorstellingen en feesten tot in de 
kleine uurtjes. 

Offerte op maat aanvragen of een 
rondleiding? Bel of mail onze events 
afdeling +31 20 8200928 /  
info@edelevents.nl

Voor meer achtergrondinformatie 
 verwijzen wij graag naar onze site 
www.edelevents.nl/atrium

  Oppervlak: 730m2 
Capaciteit: Max. 800 
personen, afhankelijk 
van gebruik
Faciliteiten: Geluids-
installatie, gratis 
WiFi, daglicht, (sfeer) 
verlichting.
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  Capaciteit: Max. 70 
personen voor borrel, 
diner of receptie.

2.2 DE SMEDERIJ
De Smederij is een mooie, lichte zaal met 
uitzicht op het water. De ruimte wordt 
 veelvuldig gebruikt als vergaderzaal, voor 
workshops, diners en feesten. De zaal heeft 
een geluidsinstallatie, verschillende audiovi-
suele middelen en biedt ruimte aan maximaal 
170 personen.

Oppervlak: 171m2

Capaciteit: Max. 170 personen
Faciliteiten: LCD projector, projectiescherm, 
gratis WiFi, geluidsinstallatie, daglicht, zaal-
verduistering.

Offerte op maat aanvragen of een rond-
leiding? Bel of mail onze events afdeling
+31 20 8200928 / info@edelevents.nl

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen 
wij graag naar onze site www.edelevents.nl/
smederij
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2.3 DE PLAATWERKERIJ 
De Plaatwerkerij is de meest robuuste 
ruimte van Het Sieraad en wordt veelvul-
dig gebruikt als feest- en borrellocatie en 
creatieve hotspot. Deze unieke ruimte is 
van oudsher de plek waar de leerlingen
van de Ambachtsschool leerden lassen 
en smeden. De rauwe elementen vind je 
dan ook terug in de huidige stijl van de 
Plaatwerkerij. Deze zaal beschikt over een 
bar, podium, airco, uitmuntende geluids-
installatie en verschillende audiovisuele 
middelen. Tevens is deze ruimte in te 
zetten voor presentaties, workshops en 
exposities of als vergaderruimte. De zaal 
biedt ruimte aan zo’n 150 personen. 

Offerte op maat aanvragen of een rondlei-
ding? Bel of mail naar onze events afde-
ling: +31 20 8200928 / info@edelevents.nl

Voor meer achtergrondinformatie 
 verwijzen wij graag naar onze site 
ww.edelevents.nl/plaatwerkerij

  Faciliteiten: LCD 
projector, projec-
tiescherm, geluids-
installatie, gratis WiFi 
zaalverduistering.
Oppervlak: 140m2

Capaciteit: Max. 150 
personen
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2.4 HET TIMMERLOKAAL
Het Timmerlokaal is een zeer flexibe-
le, multifunctionele ruimte. De ruimte 
wordt veel gebruikt voor brainstorm 
meetings, workshops en als breakout- 
zaal bij congressen. Er is ruimte voor 
een bar, een podium en voor meerdere 
grote tafels. Het Timmerlokaal biedt 
(afhankelijk van de invulling) ruimte 
aan maximaal 150 personen.

Offerte op maat aanvragen of een 
rondleiding? Bel of mail naar onze 
events afdeling: +31 20 8200928 / 
info@edelevents.nl

Voor meer achtergrondinformatie 
 verwijzen wij graag naar onze site 
www.edelevents.nl/timmerlokaal

  Oppervlak: 140m2

Capaciteit: Max. 150 
personen
Faciliteiten: Gratis 
WiFi, zaalverduistering
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2.5 LOKAAL EDEL
Lokaal Edel is een café-restaurant met 
groot terras aan het water. Dagelijks is 
deze plek drukbezocht door gasten die 
komen lunchen, borrelen of dineren. 
Het café gedeelte van Lokaal Edel kan 
in overleg worden afgehuurd voor een 
borrel of receptie tot 70 personen. 

Het terras van Lokaal Edel is bereik-
baar per boot en het is mogelijk om aan 
te meren aan onze privé steiger. Kom 
je met een groep? Het is mogelijk een 
deel van het terras te reserveren. Dit 
gebeurt op basis van beschikbaarheid 
en in goed overleg, omdat een terras-
reservering weersafhankelijk is.

Offerte op maat aanvragen of een 
rondleiding? Neem contact op met 
onze reserveringsafdeling via  
+31 20 7995000 of info@lokaaledel.nl

Voor meer achtergrondinformatie 
 verwijzen wij graag naar onze site 
www.lokaaledel.nl

  Capaciteit: Max. 70 
personen voor borrel, 
diner of receptie.
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3 Facilities

3.1  CATERING 
EDEL SPIJS

Eten en drinken is één van de pijlers van 
je evenement. Daarom hebben we onze 
eigen catering in huis: Catering Edel 
Spijs. Samen met jou ontwikkelt onze 
Food Director een op maat gemaakt 
food- en drankaanbod dat nauw aan-
sluit op het evenement. Als het concept 
hierom vraagt, gaan we een aanvullen-
de samenwerking aan met andere ca-
teraars. Het is ook mogelijk om Catering 
Edel Spijs los in te zetten, als aanvulling 
op een bestaand evenement.

3.2 BEVEILIGING
Bij elk evenement is het belangrijk dat 
de bezoekers onbezorgd kunnen ge-
nieten. Daarom kan een veiligheidsplan 
een waardevolle toevoeging zijn. Edel 
Events heeft een vaste samenwer-
king met een officieel geregistreerd 
en erkend beveiligingsbedrijf. Van 
gastheerschap tot streng toezicht, we 
kunnen voorzien in elke vraag.

3.3 TECHNIEK
Het Sieraad beschikt over een basis-
pakket aan audiovisuele middelen. 
Mocht dit voor jouw evenement niet 
voldoende zijn, omdat je bijvoorbeeld 
een waanzinnige lichtshow in ge-
dachte hebt, dan schakelen we onze 
vaste audiovisuele partners in. Zij zijn 
gewend op alle niveaus te produceren 
en ze kunnen direct vanaf het begin 
meedenken.

3.4  FOTO & VIDEO- 
REGISTRATIE

Na je event is het altijd leuk om ach-
teraf nog eens opnieuw het gevoel 
terug te krijgen van die ene dag. Met 
een video en/of foto registratie van het 
evenement, de feestelijke opening of 
fantastische bijeenkomst kun je altijd 
terugkijken op die unieke gebeurtenis. 
Een blijvende herinnering! Edel Events 
biedt de mogelijkheid om je event te 
laten registreren.

3.5  INRICHTING  
& STYLING

Styling en inrichting is heel bepalend 
voor de sfeer van een evenement. We 
geven graag advies over de creatieve 
doorvertaling van een thema of stijl en 
werken samen met diverse verhuur-
bedrijven om dit te realiseren. Zoek je 
iets wat nog niet bestaat? Het is altijd 
mogelijk om onze decorbouwers aan 
het werk te zetten. Zo wordt geen één 
inrichting hetzelfde en zorgen we dat
de styling van elk evenement tot in de 
kleinste details verzorgd is.

3.6 TAXI-SERVICE
Mocht je gebruik willen maken van 
een taxi-services en/of vervoer van 
en naar Het Sieraad dan helpen wij 
je graag bij het maken van de juiste 
keuze. Ook valet parking behoort tot te 
mogelijkheden als het je gasten aan 
niets mag ontbreken.

Meer weten over de mogelijkheden van de verschillende faciliteiten? Bel of mail met 
onze events afdeling +31 20 8200928 / info@edelevents.nl



4 Historie van het Sieraad

Bij de opening van de school prijkte 
het motto ‘Zonder moeite niets’ fier op 
de gevel. Hier kregen jongens vanaf 
12 jaar vakonderwijs in timmeren, 
machinebankwerken, smeden en 
elektrotechniek.

Het Sieraad is een prachtig historisch 
pand, gebouwd in de bouwstijl van de 
Amsterdamse School. De originele 
elementen zoals het beeldhouwwerk 
van Hildo Krop en mooie architectoni-
sche details zijn ook na diverse reno-
vaties behouden gebleven. Dit maakt 
Het Sieraad een bijzondere plek waar 
de historie nog steeds voelbaar is. 

Het terras van Lokaal Edel is gelegen 
aan de Kostverlorenvaart, een belang-
rijke waterweg voor Amsterdam die in 
de 15de eeuw werd gegraven. De 
gracht wordt nog steeds gebruikt voor 
goederenvaart, een functie die de 
stadsgrachten in Amsterdam hebben 
verloren.

Als bezoeker op het terras hoef je je 
geen moment te vervelen, het is een 
spektakel om de enorme schepen met 
goederen te zien die nog steeds 
dagelijks door de stad passeren.

Op 31 oktober 1919 werd de eerste paal 
van De 4e Ambachtsschool geslagen, nu 
bekend als Het Sieraad.



5 Contact

Kantooradres:
Edel Events / Het Sieraad 

Postjesweg 1
1057 DT Amsterdam
Tel: +31 20 8200928

Je kunt contact opnemen met  
onze events afdeling:  

+31 20 8200928 / info@edelevents.nl

Wil je eens rondkijken in het prachtige Sieraad 
of eens praten over het organiseren van een 
evenement? Bel ons! We werken graag met je 
samen om jouw plan tot een onvergetelijke
gebeurtenis te maken.



6 Bereikbaarheid

PARKEREN
Parkeren kan rondom het gebouw en op 
de kades van de Kostverlorenvaart en kost 
€ 2,40 p.u. De dichtstbijzijnde parkeer-
garage zit op 800m van Het Sieraad.

Parkeergarage De Hallen 
Bellamyplein - 1053 WC Amsterdam

Parkeren kost 3 euro per uur, een dagkaart 
kost 27 euro. Betalen kan met pin. Voor in-
formatie over parkeren en parkeergarages 
in Amsterdam: www.parkerenindestad.nl

OPENBAAR VERVOER
Het Sieraad is direct bereikbaar met 
openbaar vervoer, via tramlijn 7 en 17. 
Uitstappen bij de halte Postjesweg. Voor 
meer informatie: www.9292ov.nl

BOOT
Het Sieraad is ook bereikbaar via het 
water, aanleggen kan aan de privésteiger 
van Lokaal Edel.

P+R BOS EN LOMMER
Leeuwendalerweg 23B - 1055 JE Amster-
dam. Neem op de ring A10 afslag S104/S105
Inrijden: 07.00-22.00 uur Uitrijden: 24/7
Parkeertarief met P+R korting:
Werkdagen voor 10.00 uur: € 8,- voor eerste 
24 uur. Daarna €1,- per dag.
Werkdagen: na 10.00 uur €1,- per 24 uur.
Weekend (zaterdag en zondag) en feestda-
gen: €1,- per 24 uur.
Parkeertarief zonder P+R korting: 10 minu-
ten of een deel hiervan: € 0,50 
Dagtarief (maximaal): € 12,-

Het Sieraad is vanaf deze P+R te bereiken 
met tram 7, uitstappen halte Postjesweg/
De Withstraat.

P+R SLOTERDIJK
Piarcoplein 1 - 1043 DW Amsterdam.
Neem op de ring A10 afslag S102
Geopend: 24/7
Parkeertarief met P+R korting: Werkdagen 
voor 10.00 uur: € 8,- voor eerste 24 uur.
Daarna €1,- per dag.
Werkdagen: na 10.00 uur €1,- per 24 uur.
Weekend (zaterdag en zondag) en feest-
dagen: €1,- per 24 uur.
Parkeertarief zonder P+R korting: 10 minu-
ten of een deel hiervan: € 0,50 
Dagtarief (maximaal): € 12,-

Het Sieraad is vanaf deze P+R te bereiken 
met stadsbus 15, uitstappen halte Willem 
Schoutenstraat (8 min. lopen) of met tram 
12, uitstappen tramhalte Willem de Zwijger-
laan (11 minuten lopen).

Vanaf de ring A10 afslag S106 richting Surinameplein. Op Surinameplein links 
aanhouden naar Hoofdweg. Op de Hoofdweg bij de stoplichten rechts afslaan 
naar Postjesweg. Doorrijden tot aan de brug, aan je rechterhand zie je 
Het Sieraad.


