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De Koninklijke IGC is naast een actieve 
businessclub en sociëteit ook de locatie 
bij uitstek voor het organiseren van een 
lunch, diner, vergadering, feest of  
congres in het hart van Amsterdam. De 
Koninklijke IGC is namelijk niet alleen een 
sociëteit voor haar leden, maar biedt ook 
ruimte aan privé gelegenheden of zakelijke 
evenementen. Het monumentale gebouw 
‘Industria’ waarin de Koninklijke IGC zich 
bevindt, is gebouwd in 1914 en beschikt 
nog altijd over authentieke  details uit de 
beginjaren. 

Clubhistorie
De Club kan haar ontstaan herleiden tot  
de patriottische leesgezelschappen van  
halverwege de 18e eeuw. Na een reeks  
ontwikkelingen komt in 1975 de naam  
Industrieele Groote Club tot stand door  
een fusie tussen de Industrieele Club en  
De Groote Club ‘Doctrina et Amicitia’. 
In 2013 ontving de Club uit handen van 
Burgemeester Eberhard van der Laan het 
predicaat Koninklijk.

De 1.500 leden zien de Club als een tweede 
huiskamer waar ze hun geest graag laten 
gedijen. In de klassieke ruimtes heerst een 
warme, vertrouwde sfeer en kunt u genie-
ten van rijke historische kunst en cultuur. 

Banquet faciliteiten
De Club heeft de beschikking over acht 
zalen variërend in afmeting van 20m2 tot 
150m2. De zalen zijn verdeeld over twee 
etages en bieden elk een uniek uitzicht 
over de Dam en het Rokin. 
Op de Clubetage bevinden zich de Dames-
zaal en Bestuurskamer met beide een  
spectaculair uitzicht over de Dam.  

Welkom bij de Koninklijke 
Industrieele Groote Club



Zowel de Dameszaal als de Bestuurskamer 
zijn uitermate geschikt voor een lunch of 
diner, maar lenen zich ook zeer goed voor 
een vergadering, fotoshoot of training. 
De Groote Zaal is gelegen op de tweede  
etage en biedt ruimte aan 150 personen 
voor lunch of diner, 180 personen theater-
opstelling of 225 personen receptie. 
Op dezelfde etage bevinden zich de Dam-
zaal met een prachtig uitzicht op het  
Koninklijk Paleis, de Bibliotheek met een 
zeer uitgebreide collectie historische en 
hedendaagse literatuur en de Kluiskamer, 
die voor vergaderingen en diners  
geschikt is. Daarnaast beschikt de  

Koninklijke IGC over een sfeervolle Bar, 
een stijlvolle Clubzaal en een eigentijds chic 
ingerichte Eetzaal. Deze ruimtes worden 
gekenmerkt door hoge plafonds en een 
klassieke uitstraling en zijn uitermate  
geschikt voor netwerk borrels, feest-
avonden, huwelijken of walking dinners. 
Wat u ook organiseert, de historische Club 
zorgt voor een unieke beleving. 
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Dam 27 • 1012 JS Amsterdam • www.igc.nl
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Faciliteiten
• Acht stijlvol ingerichte banquetzalen
• State-of-the-art audiovisuele middelen
• Officiële trouwlocatie
• Lid van Unique Venues of Amsterdam
• Eigen catering
• Airconditioning
• Bereikbaar voor minder validen
• Maximale capaciteit 500 personen
• In het weekend exclusief af te huren

Bereikbaarheid
De Club is uitstekend bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Ons pand ligt op  
steenworp afstand van het Centraal Station 
Amsterdam. De tram stopt bijna voor de 
deur en metrostation Rokin bevindt zich 
direct achter ons pand. De dichtstbijzijnde 
parkeergarages zijn op korte loopafstand 
van de Club.


