OP ZOEK NAAR EEN INSPIRERENDE,
GOED BEREIKBARE VERGADER- EN
EVENTLOCATIE IN HET HART VAN
AMSTERDAM?
Blend biedt u op een historische binnenstad-locatie
het perfecte decor voor uw zakelijke meeting met
sociale impact!

blendamsterdam.nl

“Vergaderen op een
A-locatie waar jongeren
met minder kansen
gemotiveerd worden
om zichzelf verder te
ontwikkelen en een CV
op te bouwen, is een
win-win.”

NAAST DE HERMITAGE AAN DE AMSTEL
CREËERT BLEND IN SAMENWERKING MET DE
DIACONIE EEN UNIEKE LEERWERKPLEK VOOR
JONGVOLWASSENEN MET EEN KWETSBARE
POSITIE IN DE SAMENLEVING. ZAKELIJKE
GROEPEN KUNNEN ER TERECHT VOOR EEN
VERGADERING, TRAINING OF EVENT.

De locatie leent zich uitstekend voor
dagprogramma’s
die
ontspanning/
teambuilding en zakelijke meetings
combineren.
Straatwijze jongvolwassenen zijn uw
gastheren en gastvrouwen op deze unieke
locatie. Om toegerust te zijn voor het werk
volgen de jongeren vakgerichte cursussen
in samenwerking met JMW horecauitzendbureau.

De monumentale panden
van de Diaconie omringen
een prachtige stadstuin
naast de Hermitage.

DE REGENTENKAMER EN DE GELAGKAMER
MET ZIJN BINNENPLAATS LENEN ZICH
UITSTEKEND VOOR EEN VERGADERING OF
KLEINERE BIJEENKOMST.

DE REGENTENKAMER

DE GELAGKAMER
De Gelagkamer (64,5m2) is een stijlkamer
in de stijl van een Amsterdams café.
U kunt er sfeervol vergaderen tot en met
26 personen of een receptie houden
tot en met 50, in de zomer zelfs 100,
gasten. Met de ingebouwde audiovisuele
middelen, de haard en de binnenplaats
is dit de meest uitgebreide zaal. De
ingebouwde bar en aansluitende keuken
bieden tevens ruime mogelijkheden
tot catering.

tot 100 pers.

De Regentenkamer is gesitueerd in het
rijksmonument Corvershof dat stamt
uit 1723. Deze historische vergaderzaal
(48m2) met plaats voor 26 personen
wordt omringd door kunstwerken en
biedt een mooi uitzicht op de tuin en
de binnenplaats.

tot 26 pers.

DE ZOLDER VAN LIMMIKHOF IS BIJZONDER
GESCHIKT VOOR CREATIEVE SESSIES EN
PRESENTATIES VOOR GROTERE GROEPEN.

DE ZOLDER VAN
LIMMIKHOF
De Zolder van Limmikhof is een
authentieke zolderruimte van maar liefst
350m2 die flexibel en multifunctioneel
is ingericht. De zolder is zeer geschikt
voor
creatieve
sessies,
grotere
bijeenkomsten en conferenties. Tot ruim
70 personen (zittend) of 120 gasten
(staand) kunt u hier uw evenement
onder de historische kapconstructie
laten plaats vinden.

tot 120 pers.

ARRANGEMENTEN
Hieronder ziet u enkele van onze arrangementen.
Wij maken een arrangement graag op maat naar
uw wensen.

KOFFIE- EN
THEEARRANGEMENT

LUNCHARRANGEMENT

BORRELARRANGEMENT

Easy € 5,00

Easy € 8,00

Cheers! € 14,00

Onbeperkt koffie & heet water uit kannen,
theeassortiment, flessen koud water en
lekkers van bakkerij Bedford + Delancey.

Assortiment zachte bolletjes en pistolets
(2 p.p.). Deze broodjes worden gevarieerd
belegd
met
diverse
kaassoorten,
vleeswaren en salades. Melk, karnemelk
en sinaasappelsap.

Onbeperkt genieten van pils, wijn, fris,
vruchtensap. Borrelhappen: gemengde
noten en zoutjes, kaasblokjes, worst, olijven,
brood + dip en gefrituurde (vegetarische)
borrelhapjes.

Healthy & Sweets € 6,50
Onbeperkt koffie & heet water uit kannen,
theeassortiment + verse muntthee, flessen
koud water, vers handfruit en lekkers van
bakkerij Bedford + Delancey.
Prijzen per persoon.

Extra € 10,00
Assortiment luxe belegde broodjes en bagels
(2 p.p.). Melk, karnemelk en sinaasappelsap.
Prijzen per persoon.

Prijzen per persoon per uur.

DINEREN OP LOCATIE
Wilt u dineren op onze locatie? Dat kan. Wij bieden u in samenwerking met Sterren van de Hemel Catering compleet verzorgde culinaire
arrangementen aan voor alle gelegenheden: bedrijfslunches, buffetcatering, feesten, recepties en meetings.
Sterren van de Hemel Catering maakt zoveel mogelijk gebruik van biologische producten. Zo werken zij met rundvlees van Palmesteyn - een
landgoed in het plaatsje Deil - en met biologische kip of scharrelkip van Landmarkt. De vis is verantwoord en lijn gevangen.
Informeer naar de mogelijkheden.

SPECIALS
Benut de mogelijkheden en het karakter van
de plek volledig door een van onze specials
te boeken.

ONTDEK DE RUIMTE
INLEIDING

ONTDEK DE RUIMTE
WORKSHOP

De historische vergaderruimtes op de
Nieuwe Herengracht bieden een bron van
inspiratie.

Leer je collega’s op een verfrissende manier
kennen en zorg voor creativiteit, aandacht
en inspiratie voor de rest van de dag.

Wie zijn de mensen op de portretten die
ons aankijken? Welke verhalen liggen
geborgen in de muren, de stoelen en de
kunstwerken?DichtbijKunst verzorgt op
toegankelijke en verhalende wijze een
inleiding over de kunst in de zaal. Met een
korte meditatiesessie als afsluiter opent
DichtbijKunst de weg naar meer creativiteit
en focus tijdens de vergadering.

Tijdens de workshop van DichtbijKunst
ontdekken we samen de vergaderzaal, kijken
we met aandacht naar de kunstwerken en
delen we onze eigen associaties. Door de
meditatie verhogen we onze concentratie en
laten we dagelijkse zorgen achter ons. Met
onverdeelde aandacht kan de vergadering
worden gestart of worden voortgezet.

Waar: de Gelagkamer en de Regentenkamer

Waar: de Gelagkamer en de Regentenkamer

Duur: circa 30 minuten

Duur: circa 50 minuten

Meer arrangementen en informatie vindt u op onze website: blendamsterdam.nl/specials

BEREIKBAARHEID
Het historisch complex ligt aan de
Weesperstraat, tussen de Nieuwe
Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht.
Het is goed bereikbaar met de auto, het
openbaar vervoer en per boot.
Een uitgebreide routebeschrijving vindt
u op onze website.

MEER INFORMATIE OF EEN OFFERTE
Kijk op blendamsterdam.nl voor ons aanbod of voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte.
Telefonisch kunt u ons bereiken via 06-54701486. Of mail naar info@blendamsterdam.nl.
Stichting Blend is vrijgesteld van btw; over de genoemde prijzen wordt geen btw geheven. Alle prijzen zijn voorbehouden aan eventuele prijswijzigingen. Op al onze offertes en boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

