Unieke Locatie

Sfeervolle ruimtes
op een unieke en centrale plek!

Bent u op zoek naar een unieke en centraal gelegen locatie
voor uw vergadering of evenement?
tHUIS aan de AMSTEL biedt diverse mogelijkheden voor
uw bijeenkomst, of het nu om een vergadering, workshop, jubileum of (bedrijfs)borrel gaat. U heeft bij ons de
keus uit originele opstellingen voor gezelschappen van
2 tot 120 personen. Iedere ruimte heeft zijn eigen karakter en biedt een sfeervolle omgeving die bijdraagt aan
het slagen van uw bijeenkomst. Audiovisuele apparatuur
en wifi zijn aanwezig.

Ruimte

Dagdeel

Per dag

Aantal**

Atelier*

€225

€400

10

Balkonkamer*

€295

€525

24

Zijkamer

€175

€300

6

Kleine Kamer

€75 (17,50 p.u.)

€125

4

Zolderkamer

€225

€400

20

Waskamer

€75 (17,50 p.u.)

€125

3

Dienstkamer

€175

€300

8

Eerste verdieping

Tweede verdieping

06 1143 6065
Korte Ouderkerkerdijk 45
1096 AC Amsterdam
reserveren@thuisaandeamstel.nl
www.thuisaandeamstel.nl

Arrangementen
Indien u uw zakelijke of privé-evenement wilt combineren met een (outdoor-)activiteit of originele manier
van transport denken we graag mee. We vertellen u
met plezier meer over onze arrangementen, zoals het
wijnspel, roeiclinic, kayakvaren of transport met tuktuk
of elektrische boot.

*Balkonkamer en Atelier zijn te combineren voor
gezelschappen tot 70 personen.
Bedragen zijn exclusief BTW.
**Maximaal aantal zitplaatsen, afhankelijk van opstelling.

Beschrijving ruimtes op de volgende pagina 

Balkonkamer
U waant zich terug in de tijd in deze statige ingenieurskamer. Voorzien van originele schouw en openslaande
balkondeuren naar het balkon biedt deze ruimte een
prachtig weids uitzicht over de Amstel. Deze ruimte is
geschikt voor groepen tot 24 personen, afhankelijk van
de gewenste opstelling. Tevens een aangename ruimte
om te ontbijten, lunchen, borrelen of dineren.
Zijkamer
Mooie vergaderkamer met
grote ramen uitkijkend
over de tuin en de Amstel.
Gelegen op de 1e verdieping
kunt u hier met 6 personen
terecht.
Kleine Kamer
Klein maar fijn. Een prachtige ruimte voor een één- opéén gesprek, coachgesprek, privédiner of
andere bijeenkomst met
maximaal 4 personen.
Met uitzicht over de
tuin en de Amstel.
Deze ruimte is tevens
per uur te huur.

Atelier
Een fijne ruimte om te exposeren en te creëren; deze
lichte ruimte draagt bij aan uw resultaat. De ruimte is zeer
geschikt voor uw borrel of privédiner.
Voor grotere gezelschappen is deze ruimte met de balkonkamer te combineren.

Zolderkamer
De beste ideeën ontstaan op zolder. Hier kunt u terecht
voor brainstormsessies of trainingen tot 20 deelnemers
en voor vergaderingen tot 12 personen. De bruine balken
van de originele houten kap dragen bij aan de sfeer van
de ruimte, wat uw creativiteit ten goede komt.

Dienstkamer
In deze sfeervolle, lichte en
intieme ruimte, gelegen op de
2e verdieping onder de karakteristieke
houten balken van het dak, kunt u
met maximaal 8 personen
vergaderen of brainstormen.

Bar & Keuken
Wij serveren u graag een heerlijk ontbijt of lunch met
biologische sappen, boerenboterhammen, goede koffie
en huisgemaakte taart. Dit kan zowel in de gehuurde
ruimte als in ons gezellige café, of op het terras met het
weidse uitzicht over de Amstel: een fijne plek om even te
pauzeren tijdens uw
vergadering.

Waskamer
De voormalige ‘waskamer’
is een knusse kamer op de
2e verdieping.
Met 3 fauteuils. De ruimte
is uitermate geschikt voor
ontspannen overleg of
coach-gesprekken.
Deze ruimte is tevens per
uur te huur.

Na uw vergadering,
workshop, receptie
of evenement
nodigen wij u
van harte uit om
van ons dagverse
3-gangen menu te
proeven. Ook voor
grote gezelschappen verzorgen we met plezier een uitgebreide borrel, lunch of diner(buffet) in de tuin of boven
in de privékamers.

