
Zakelijke evenementen
in NEMO Science Museum





Een inspirerende omgeving vol energie

NEMO Science Museum beschikt over 13 multifunctionele 
ruimtes voor 8 tot 2000 personen met de mogelijkheid om 
evenementen te organiseren tussen een van de kleurrijke 
tentoonstellingen. De aankomst in een architectonisch 
gebouw en het spectaculaire uitzicht over Amsterdam geven 
een evenement bij NEMO net iets extra’s. 

Vergaderingen en evenementen in  
NEMO Science Museum 

Organiseer een vergadering of evenement in het grootste  
science museum van Nederland! NEMO Science Museum is al 
bijna 100 jaar lang de plek waar iedereen, van jong tot oud, op 
interactieve wijze kan ontdekken hoe belangrijk en fascinerend 
wetenschap en technologie zijn. We kijken ernaar uit om je in 
NEMO Science Museum te mogen begroeten.



Breek het ijs met een levendig programma

Evenementen in NEMO Science Museum krijgen een 
uniek karakter door toevoeging van een vleugje science. 
Onderbreek het officiële programma met een techniek-
activiteit, zoals de workshop ‘Bouw een lichtbaan’, waarbij 
een kettingreactie van licht wordt gemaakt. Of verras 
deelnemers met een teambuildingactiviteit zoals laser  
gamen of een escape room in het museum. 

Creatieve catering op maat

Bij NEMO Science Museum is catering 
maatwerk. We werken graag met jou en onze 
chef samen om creatieve ideeën tot leven te 
laten komen. Wil je de link met wetenschap en 
technologie ook in de catering naar voren laten
komen? Voeg dan bijvoorbeeld een rokende 
cocktail toe aan het menu!



De Studio

Naast de uitgebreide 
mogelijk - 
heden in het NEMO Science 
Museum gebouw, beschikken 
wij over een locatie van bijna 
900m2 op het naastgelegen 
Marineterrein. Het industriële 
karakter van het gebouw, 
de unieke plek en de rijke 
geschiedenis van het terrein 
maken het tot een bijzondere 
evenementenlocatie die ook 
goed te combineren is met 
het NEMO gebouw.

Duurzame keuze

NEMO Science Museum is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Daarnaast 
verduurzamen we onze eigen bedrijfsvoering 
steeds meer via led-verlichting, cradle-
to-cradle materialen en het werken met 
lokale leveranciers. Desgewenst bieden we 
een biologisch cateringaanbod met onder 
andere UTZ gecertificeerde koffie en honing 
gemaakt door de bijen op ons natuurdak.



Uw evenement in NEMO betekent:

•   Een centrale locatie in Amsterdam,  
die makkelijk bereikbaar is 

•   Een indrukwekkende ontvangst in een  
architectonisch en futuristisch gebouw

•   Een aanbod van 13 bijzondere ruimtes 
met ieder hun eigen mogelijkheden 

•   Toegang tot het hoogst gelegen Dakplein  
van Nederland met uitzicht over Amsterdam 

•   De mogelijkheid om evenementen te organiseren  
tussen de tentoonstellingen 

•   Een innovatieve locatie in een science omgeving  
met science verzorging, zoals rokende cocktails

•   De mogelijkheid voor uw gasten om gratis het  
museum te bezoeken. 

Sfeer proeven? 

Neem contact op en ontvang twee gratis entreekaartjes 
voor het museum om sfeer te proeven. 

www.nemosciencemuseum.nl/zaalhuur

NEMO Science Museum 
Oosterdok 2  
1011 VX Amsterdam  
Postbus 421 
1000 AK Amsterdam
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