Ruimteverhuur
Prijslijst 2021

De Academie van Bouwkunst is
uitstekend bereikbaar met de auto
en het openbaar vervoer. In de directe
omgeving zijn parkeergarages (Stadhuis/Muziektheater/Waterlooplein).
Tram- en metrohalte Waterlooplein.

Academie van Bouwkunst Amsterdam
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

020 - 531 82 18
avb-ruimteverhuur@ahk.nl
www.academievanbouwkunst.nl

Ruimten

1 dagdeel / 2 dagdelen*

Hoge Zaal (auditorium opstelling, max. 85 personen)
Balkenzaal geheel (auditorium opstelling: max. 60 personen)
Balkenzaal links of rechts
Bestuurskamer (vergaderopstelling, max. 16 personen)
Lokaal 105 t/m 108
Lokaal 302 t/m 304
Lokaal 401 & 402
Zolder 309 t/m 312
Omloop

€ 395,00
€ 395,00
€ 250,00
€ 295,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 90,00

€ 675,00
€ 675,00
€ 475,00
€ 525,00
€ 395,00
€ 395,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 160,00

Catering*

Verhuur

Koffie, 2,5 liter 		
Koffie, 1,5 liter 		
Thee, 2 liter
Frisdranken, per flesje
Jus d’orange, per liter
Schaal koekjes

€ 11,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 1,75
€ 3,75
€ 3,00

Verhuur ‘s avonds en op vrijdag
alleen op aanvraag.

Standaard lunch

€ 13,50

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Afhankelijk van het aantal gasten
worden huismeesters ingezet.
Prijs: € 30,- per huismeester / per uur.

Luxe diverse broodjes, jus d’orange,
melk, karnemelk en fruit

*Op dezelfde kalenderdag.

Reserveren via
avb-ruimteverhuur@ahk.nl
Huurprijzen zijn inclusief
presentatieopstelling: PC,
wifi, beamer en DVD-speler.

Lokaal 108 biedt ruimte aan ca. 20
personen. De andere lokalen zijn
geschikt voor groepen tot 14 personen.

Ruimten

Tussen een aantal lokalen is een
verbindingsdeur, zo kunnen twee
lokalen worden samengevoegd.
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*Overige catering op aanvraag mogelijk.

Bij late annulering kunnen kosten
in rekening worden gebracht.
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