het scheepvaart
national maritime
museum

water verbindt
werelden

Het Scheepvaartmuseum is een
vergaderlocatie waar historie,
karakter en indrukwekkende
architectuur samenkomen.
Met het nostalgische VOC-schip
‘Amsterdam’ als decor zijn alle
ingrediënten aanwezig voor een
inspirerende bijeenkomst.

vergaderen in stijl

tip

Trakteer uw gasten als welkome onderbreking
van de vergadering op een bezoek aan Het
Scheepvaartmuseum. Denk hierbij aan een
rondleiding van een enthousiaste gids of een
verbindende teamactiviteit in spelvorm.

alles onder één dak

monumentale kamers

culinair

Van ontvangst tot vergadering,
een bezoek aan het museum en
borrel. Het Scheepvaartmuseum
kan elk aspect van uw
bijeenkomst verzorgen. De
historische setting, de centrale
ligging aan het water in het
centrum van Amsterdam
en de uitstekende service
bezorgen u en uw gasten een
unieke beleving. De ruime en
lichte Kamers zorgen voor
een inspirerende setting.
De Admiraliteitskamer, de
voormalige ‘Heerenkamer’, is
bij uitstek geschikt voor
vergaderen in stijl voor kleine
gezelschappen tot 20 personen.

De drie prachtige, historische
Kamers met hoge plafonds
zijn bij uitstek geschikt voor
een vergadering, presentatie
of seminar. De Kamers zijn
gevarieerd in te zetten voor
een geheel aangeklede dag en
geschikt voor kleine en grote
gezelschappen. Alle Kamers zijn
voorzien van een beamer, een
projectiescherm, een geluidsset
met microfoons en wifi. Indien
aanvullende audiovisuele
middelen gewenst zijn, helpen
wij u graag bij het samenstellen
van het juiste aanbod op uw
evenement. Naast de jaren van
ervaring op onze locatie werken
wij samen met de beste partners
in de branche.

Het Scheepvaartmuseum heeft
diverse cateringarrangementen
samengesteld voor uw
vergadering. Van het koekje bij
de koffie, de compleet verzorgde
lunch en de hapjes bij de borrel,
alles komt dagvers uit eigen
keuken. Onze chef-kok legt de
nadruk op Dutch Cuisine: mooie
streek- en seizoen producten
met als inspiratiebron onze
eigen Nederlandse keuken en
eetcultuur.

wij denken met u mee
Wij denken graag met u mee over de invulling
van uw vergaderdag. Van programma en
techniek tot aan catering en activiteit. Indien
gewenst kunnen wij u volledig ontzorgen.
Graag gaan wij met u in gesprek over de
mogelijkheden.

Het Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
T +31 (0)20 523 22 46
events@hetscheepvaartmuseum.nl
www.hetscheepvaartmuseum.nl
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receptie

m2

l x h x b (m)

Admiraliteitskamer

-

20

-

58,5

9 x 5 x 6,5

Kamer van De Ruyter

150

120

175

147,4

22 x 5 x 6,7

Kamer van Tromp

80

80

125

110,5

16,5 x 5 x 6,7

Kamer van Heemskerck

80

80

125

110,5

16,5 x 5 x 6,7

Open Plein

750

700

1000

900

30 x 15 x 30

Het Dek

-

-

150

200

40 x 5 (l x b)

