St. ANTONIA KAPEL - Amsterdam
Op zoek naar een inspirerende vergaderruimte in Amsterdam? De St. Antonia Kapel is een ideale locatie voor
diverse gelegenheden. Mooi gelegen aan de rand van de Jordaan op slechts 750 meter van het Centraal Station ,
maar ook per auto goed te bereiken. Ons team zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt, zodat u zich kunt
focussen op het doel van de bijeenkomst.
Of het nu gaat om een vergadering, brainstormdag, workshop, training, lezing of presentatie, de Antonia
Kapel biedt u de juiste combinatie van professionaliteit met een sfeervolle ambiance. Uiteraard verzorgen wij
indien gewenst catering op maat en leveren we alle productionele diensten.
De Antonia Kapel is gelegen naast de bekende neogotische
Posthoornkerk ontworpen door Cuypers, die later ook het Centraal
Station en het Rijksmuseum zou ontwerpen. Zijn leerling architect
A.C. Bleijs bouwde eind 19e eeuw de Antonia Kapel die onderdeel
was van het St. Antonia-gesticht en het Posthoorn complex. De
oude gewelven maken de ouderdom van het gebouw zichtbaar en
alles ademt de sfeer van de historische ruimte voor retraite.
De monumentale kapel is gelegen op de 2e verdieping en heeft
een oppervlakte van 75 m2. Wij hebben de kapel met aandacht voor
detail gerenoveerd en voorzien van moderne technische
voorzieningen waaronder beeld en geluid, ledverlichting en een kleine professionele keuken. Verschillende
opstellingen zijn mogelijk en worden afgestemd op de soort bijeenkomst en het aantal personen.
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De Kapel is geschikt voor vele bijeenkomsten. Wij geven er de voorkeur
aan om de opstellingen enigszins ruim te houden. Zo blijft het
comfortabel . De prettige loungebanken aan de voorzijde kunnen bij
onderstaande hoeveelheid personen blijven staan.

Zaalindelingen:
Boardroom/carré :!

20 pers.

U-vorm: !

!

16 pers.

Receptie: !

!

45 pers.

Theater: !

!

40 pers.

Diner sit-down:!!

20 pers.

Wilt u uw meeting eventueel combineren met een inspirerende
workshop of leuk uitje? Als onderdeel van VaVaVoom! Events bieden wij
diverse uitjes met een rode draad van muziek, kunst, media en
entertainment. Vraag naar de mogelijkheden of kijk alvast op
www.vavavoom.nl.

Contact:
Marc Swemle
Haarlemmer Houttuinen 177

Op de volgende pagina vindt u onze verhuur mogelijkheden, catering en
prijzen. Omdat elke bijeenkomst anders is, maken we graag een offerte
op maat. Hiernaast vindt u onze contactgegevens.

1013 GM AMSTERDAM
tel: 020-6255444
email: info@antoniakapel.nl

Parkeergelegenheid:
Parkeren kan bij ons voor de deur, direct om de hoek of in de
parkeergarage P1 Parking Centre Amsterdam. Als u daar een dag van
tevoren reserveert, betaalt u slechts € 20,- per dag.

Selectie klanten:
Heineken, Philips, Nuon, Kluwer, TomTom, Syngenta, ING, e.v.a.
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Verhuurmogelijkheden (werkdagen ma - vr)

Prijs ex. BTW

Eén dagdeel

350,-

Twee dagdelen

600,-

Drie dagdelen

900,-

Kosten per extra uur

85,-

Dagdeeltijden
09.00 - 12.30 uur
13.30 - 17.00 uur
18.30 - 22.00 uur
Technisch medewerker per uur

70,-

Catering medewerker per uur

37,50

Locatie manager per uur

overdag incl.

‘s avonds: 45,-

Catering (in samenwerking met onze partners)

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Drankenarrangement - Nespresso koffie, thee, frisdrank,
sappen, mineraalwater, koekjes

9,50

14,50

17,50

Ontbijt - diverse mogelijkheden. Prijs per persoon.

5,- tot 17,50

Lunch - diverse mogelijkheden. Prijs per persoon.

10,- tot 25,-

Diner - diverse buffet mogelijkheden. Prijs per persoon.

32,50

Snacks & Borrelhappen - diverse mogelijkheden. Prijs per
persoon

vanaf 2,50

Facilitaire Voorzieningen

Prijs ex. BTW

Wifi

inclusief

Prijzen weekenden op aanvraag

Flip-overs
50” LCD scherm (full HD)
Projector en projectiescherm
Geluid: mixer, eindversterker, speakers, microfoon
Divers meubilair
Schoonmaak
Audio/video opname mogelijkheden (inpandige
geluidsstudio’s)

op aanvraag

Tegen meerkosten verzorgen we bijvoorbeeld bloemen en
tafellinnen. U kunt kiezen voor bijzondere aankleding van de
ruimte. Neem hiervoor contact met ons op.

op aanvraag

Alle prijzen exclusief BTW per 1 jan. 2014. Voor elke reservering maken wij een offerte op maat.
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