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Het is in onze zalen niet toegestaan om eigen catering mee te nemen. 
De vermelde prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. 

.our business is 
your playground.
B. Amsterdam is dé start-up hub van Amsterdam. Verdeeld over onze drie gebouwen be-
schikken wij over de mogelijkheid om elk event tot een succes te maken. We zijn er voor 
jou als je motivatie en inspiratie nodig hebt, als je op zoek bent naar verbinding, creativi-
teit of volledige service. B. is een dynamische omgeving waar altijd iets gebeurt. We zijn 
een stad in een gebouw. Bij ons kan je werken, vergaderen, sporten, borrelen en feesten. 

Our business is your playground.

Bij B. Amsterdam is the sky the limit en daarom de perfecte locatie voor jouw event.

• meerdere event ruimtes voor 6 tot 800 gasten
• 36 ruimtes verspreid over 8.000m2
• een groot parkeerdek met 600 plekken
• 10 minuten van Schiphol en binnen 2 minuten op de ring
• in-house catering
• in-house audio-video partner
• green-screen studio
• rooftop restaurant Bar Bistro Bureau 
• B. Amsterdam padelclub
• ... en nog veel meer

Meer weten of een vrijblijvende informatie ontvangen? Neem contact met ons op.

B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a

1066 VH Amsterdam
                 +31 20 2612 519
 events@b-amsterdam.com 
 www.b-events.amsterdam
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the wiechert.
// ruimtelijk, industrieel, licht

In The Wiechert is werkelijk àlles mogelijk. Bijna 1000 m2 geeft ruimte aan 
allerlei soorten events, van congressen tot aan gala’s. Met zijn robuuste uiterlijk 
kan deze ruimte omgetoverd worden tot een krachtige en sfeerrijke zaal. De 
ruimte wordt standaard verhuurd met basis zaalopstelling, standaard AV-set 
en één technicus.

// €5.775 voor een dagdeel
// €8.385 voor een hele dag 
// €9.475 voor drie dagdelen

Theater    700 personen
Ronde tafel    400 personen
Borrel    800 personen

inclusief 2 projectoren, 2 schermen, 4 microfoonaansluitingen 
(headset en/of handheld), een podium, een retourscherm, spots 
op het podium, volledige geluidsdekking, videoprocessing tot 2 
laptops en basis technische support.
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the break-outs.
In hetzelfde gebouw als The Wiechert bevinden zich de volgende break-out 
mogelijkheden:

begane grond
The Richard              €985,- voor een hele dag
    €695,- voor een dagdeel

The Muhammad        €985,- voor een hele dag
    €695,- voor een dagdeel

The Chris                  €845,- voor een hele dag 
    €555,- voor een dagdeel

The Oprah   €275,- voor een hele dag 
    €190,- voor een dagdeel    

The Arianna              €265,- voor een hele dag
    €185,- voor een dagdeel

eerste verdieping
BRIGHT lab              €675,- voor een hele dag 
    €1.115,- voor een dagdeel
 
tweede verdieping
The Henry                 €515,- voor een hele dag 
    €365,- voor een dagdeel

The Elon   €515,- voor een hele dag
    €365,- voor een dagdeel

The Freddy               €545,- voor een hele dag 
    €395,- voor een dagdeel

In alle bovenstaande break-outs bieden we een AV-set (beamer, scherm en speakers 
inclusief HDMI aansluiting) vanaf €125 per dag. 
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the lounge.
// kleurrijk, STACH, multifunctioneel

Op de begane grond bevindt zich het kloppende hart van B.1. In combinatie met 
The Wiechert is deze ruimte (gedeeltelijk of in zijn geheel) te configureren tot 
catering locatie voor en walking dinner of ontvangstruimte voor een evenement 
tot wel 1000 bezoekers. 

Daarnaast is deze unieke ruimte de perfecte uitvalsbasis voor een kop koffie en 
een broodje na een padelwedstrijd of als locatie voor je teammeeting.

lounge eventzijde      lounge exclusief
// €515 voor een dagdeel     // €1.371 voor een dagdeel
// €845 voor een hele dag     // €1.751 voor een hele dag 
// €1.015 voor drie dagdelen   // €2.031 voor drie dagdelen
       Exclusief de uitkoop van STACH van   
       €2.500.

Borrel     300 personen
Sit down dinner   300 personen
Walking dinner  400 personen

AV is niet standaard inbegrepen, maar kan op aanvraag worden 
verzorgd.



bright lab.
// innovatie, multifunctioneel, ruimtelijk

BRIGHT lab is de nieuwste event-/ kantoorruimte van B. Amsterdam in 
samenwerking met BRIGHT by COD. Bij BRIGHT worden nieuwe innovaties 
gescout, getest en direct toegepast in de projecten van morgen. Gedreven 
door kansen om gebouwen en steden duurzamer, efficiënter maar ook 
gebruiksvriendelijker te maken. Het platform focust op nieuwe technologieën 
in de sector. BRIGHT verbindt en implementeert deze innovaties waardoor 
vernieuwing meer snelheid en tractie krijgt. Vrij denken wordt gecombineerd 
met concrete projecten en strategische partnerships. Met BRIGHT blijven we 
vooruitkijken. 

// €840 voor een dagdeel 
// €1.320 voor een hele dag 

Play    40 personen
Work    12 personen
Creative  25 personen
Learning  25 personen  

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor 
€180 per dag. 



the muhammad.
// licht, groen, sereen

The Muhammad is een prettige ruimte op de begane grond van B.1. Deze 
zaal met natuurlijk daglicht is geschikt voor presentaties en vergaderingen. De 
jungle print aan de muur inspireert je tot nieuwe inzichten en ideeën. 

// €695 voor een dagdeel
// €985 voor een hele dag
// €1.215 voor drie dagdelen

Theater   120 personen 
Ronde tafel    60 personen
Cabaret   40 personen   

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor 
€125 per dag. 
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the chris.
// licht, flexibel, only for winners

The Chris is een ruimte met veel daglicht op de begane grond van B.1. Door de 
standaard ronde tafel opstelling is de ruimte perfect voor bijvoorbeeld een interactieve 
workshop of een training. 

// €555 voor een dagdeel 
// €845 voor een hele dag 
// €1.065 voor drie dagdelen

Ronde tafel    40 personen 
Theater    70 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor €125 per dag. 



the oprah.
// stories to tell 

Deze vierkante ruimte grenst aan The Wiechert en is daarmee multifunctioneel 
inzetbaar. Hij kan worden gebruikt als break-out of als technische ruimte. 
Daarnaast is dit ook een fijne vergaderzaal voor een kleiner gezelschap. Wist 
je dat deze ruimte volledig is behangen met encyclopedie pagina’s?

// €190 voor een dagdeel 
// €275 voor een hele dag 
// €375 voor drie dagdelen

Carré    15 personen
School   12 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor 
€125 per dag. 



the louis.
// beleving, black box

The Louis bevindt zich op de begane grond van B.3 direct naast het 
Atrium. Deze ruimte is geschikt voor diverse doeleinden zoals presentaties, 
congressen en shows. In deze ruimte hangen zeven projectieschermen die 
ervoor zorgen dat beelden echt tot leven komen. Voor deze ruimte bieden we 
een basispakket inclusief: zaalhuur voor The Louis, het gebruik van de Atrium 
event bar voor ontvangst & borrel (exclusief meubilair) en de basis AV-set (1 
scherm, uit te breiden naar 7 omringende schermen), exclusief technische 
ondersteuning.

// €3.135 voor een dagdeel 
// €3.685 voor een hele dag 
// €4.285 voor drie dagdelen

Theater   180 personen
Ronde tafels   80 personen
Borrel    200 personen

Zaalhuur is incl. basisopstelling en in-house meubilair, basis AV-
set 1 scherm (uit te breiden tot 7 schermen), 1 technicus, Atrium 
evenementenbar voor horecadoeleinden
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the break-outs.
In hetzelfde gebouw bevinden zich de volgende break-out mogelijkheden:

begane grond
// The Kari                    €475,- voor een hele dag 
    €315,- voor een dagdeel
    AV-set (beamer, scherm, speakers & podium met spots) €150,-
// The Jack                   €815,- voor een hele dag 
    €525,- voor een dagdeel
    AV-set (LCD-screen 65”) €150,- excl. BTW
 
negende verdieping 
// The Sheryl                €945,- per hele dag 
    €645,- per dagdeel 
    AV-set (beamer, scherm & speakers) €125,- 



the atrium.
// licht en multifunctioneel

Een eigen bar huren, wie wil dat niet? Deze unieke ruimte is de perfecte 
uitvalsbasis voor een grootschalig evenement in B.3. In de bijzondere lounge 
van B.3 biedt de bar een goede optie voor een walking dinner of als private 
bar na een evenement.

Direct aan de ingang van het gebouw gelegen en te configureren tot 
congreszaal met walking dinner of ontvangstruimte voor een evenement tot wel 
1000 bezoekers.

lounge eventbar
// €565 voor een dagdeel 
// €1.015 voor een hele dag 
// €1.315 voor drie dagdelen

Expo hal   1000 personen

AV is niet standaard inbegrepen, maar kan op aanvraag worden 
verzorgd.
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the kari.
// cosy design, break-out

De tapijttegels aan de wand geven The Kari een gezellige sfeer. De ruimte heeft directe 
toegang tot The Louis en is daarom perfect te gebruiken als break-out. Door de fijne 
akoestiek wordt deze ruimte graag gebruikt voor presentaties of trainingen. 

// €315 voor een dagdeel 
// €475 voor een hele dag 
// €735 voor drie dagdelen

Ronde tafel     40 personen 
Theater     70 personen

Beamer, scherm, speakers & podium met spots voor €150,- 



the jack.
// kas, industrieel, licht

The Jack is een greenhouse volledig van glas, gelegen op de begane grond 
in B.3. Door de zitjes in de serre heeft The Jack een inspirerende en huiselijke 
sfeer. Perfecte locatie voor een heidag met je organisatie of als break-out 
ruimte voor The Louis.

// €525 voor een dagdeel 
// €815 voor een hele dag 
// €995 voor drie dagdelen

Boardroom    20 personen
Theater      30 personen
Carre      30 personen

LCD-screen 65” voor €150,- per dag
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the sheryl.
// spectaculair uitzicht, negende, one of a kind

Op de negende verdieping van B.3 biedt The Sheryl een spectaculair uitzicht over 
de ring van Amsterdam, de Zuidas en Schiphol. Door het uitstekende flightdeck lijkt 
de ruimte te zweven boven de A10. The Sheryl kan voor diversen doeleinden worden 
gebruikt: van boardroom tot dinerlocatie en van interview studio tot trainingsruimte.

// €645 voor een dagdeel
// €945 voor een hele dag 
// €1.125 voor drie dagdelen

Boardroom     18 personen
Theater     40 personen
U-vorm    26 personen

Beamer, scherm en speakers inclusief HDMI aansluiting voor €125 per dag. 



the studio’s.
Livestreams, podcasts, studio opnames, turn-key green screen studio, en een 
in-house AV-partner met meer dan 20 jaar ervaring. In onze volledig uitgeruste 
studio’s is digitaal en virtueel alles mogelijk. Samen met een professioneel 
en ervaren technisch team hebben wij al veel spraakmakende evenementen, 
congressen, concerten en theatershows geproduceerd in onze studio’s.

Boek je studio voor:
• green screen producties
• livestreams
• interviews
• e-learning
• talkshows
• webinars
• product launches

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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specs.
Hieronder staan al onze ruimtes en bijbehorende specificaties. Een aantal ruimtes 
hebben een eigen pagina op onze website, klik op de naam om deze te bekijken. 
Beamer, scherm en speakers worden tegen een meerprijs van €125 of € 150 
aangeboden. 

// B.1 (Johan Huizingalaan 763A)

zaal m2 standaard set-up capaciteit dagdeel dag
The Wiechert 972 flexibel 800 vanaf €5.775 vanaf €8.385
The Richard 135 theater 120 €695 €985
The Muhammad 123 theater 120 €695 €985
The Chris 85 ronde tafel 40 €555 €845
BRIGHTlab 80 flexibel 40 €645 €945
The Oprah 49 carré 15 €190 €275
The Arianna 49 carré 12 €185 €265
The Lounge 160 flexibel 300 vanaf  €1.095 vanaf €1.755
The Freddy 60 arena 25 €365 €545
The Henry 81 ronde tabel 40 €365 €515
The Elon 81 U-vorm 18 €365 €515
The Tim 162 theater 160 €665 €865
The Mark 243 theater 250 €975 €1.175

// B.3 (Johan Huizingalaan 400)

zaal m2 standaard set-up capaciteit dagdeel dag
The Louis 188 theater 200 €3.135 €3.685
The Kari 85 theater 70 €315 €475
The Jack 84 boardroom 20 €525 €815
The Sheryl 80 boardroom 18 €645 €945
The Atrium 1000 expo hall 750 vanaf €565 vanaf € 1.015

 
// meeting units
Bij B. kan je vergaderen. De meeting units zijn beschikbaar in al onze gebouwen (B.1, 
B.2, B.3) vanaf €150,-. De ruimtes beschikken over een standaard meeting inrichting, 
inclusief LCD-scherm met HDMI kabel. De verschillende units zijn beschikbaar voor 8, 10 
of 12 personen. 

https://b-amsterdam.com/events/the-wiechert/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-richard/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-muhammad/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-chris/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-oprah/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-oprah/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-freddy/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-henry/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-elon/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-tim/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-mark/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-louis/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-kari/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-jack/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-sheryl/
https://www.b-events.amsterdam/site/event_rooms/the-atrium/
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other.

bar bistro bureau.
Noem het een bar. Noem het een bistro. Noem het je werkplek. Noem het 
je dakterras. Of je woonkamer. Het is de plek waar de gerechten van onze 
chef voor zichzelf spreken en waar je eet aan tafel en drinkt aan de bar. Of 
andersom, als dat is waar je zin in hebt. Binnen beschikken we over een grote 
bar die de ruimte in tweeën verdeelt. Vanuit de open keuken kijken chefs 
Sander van Weelden en John van der Maden uit op het zitgedeelte van de 
zaak. Deze ruimte is volledig flexibel inzetbaar voor borrels, diners en (bedrijfs)
feesten. De grote deuren kunnen in de zomer open, zodat indien gewenst de 
daktuin ook onderdeel wordt van jouw event.

Op aanvraag is het tevens mogelijk om Bureau in zijn geheel af te huren voor 
besloten diners en feesten. Wij werken standaard met locatiehuur en een 
omzetgarantie, die beide afhankelijk zijn van duur en timing van het event. 
Tussen de ramen hangen geluidsdichte panelen waarmee we alle ramen zeer 
eenvoudig kunnen blinderen. Ook hebben wij door onze eigen programmering 
en jarenlange ervaring in evenementen een netwerk met de meest 
uiteenlopende artiesten opgebouwd. Van DJ tot live muziek, van achtergrond 
tot meezinger. 

Heb je speciale wensen voor jouw evenement? Wij denken graag mee en 
maken een offerte op maat.
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openingstijden. 

regulier
maandag   10 - 23 uur
dinsdag   10 - 23 uur 
woensdag  10 - 23 uur 
donderdag   10 - 23 uur 
vrijdag    10 - 00 uur
zaterdag   gesloten
zondag    gesloten

op vergunning
ma - do   10 - 01 uur
vrijdag - zaterdag  10 - 03 uur
zondag  10 - 01 uur

algemeen. 
damestoiletten    6 
herentoiletten    9

barren binnen    2 
barren buiten    1

tappunten    9

maximale 
capaciteiten.

restaurant 
borrel en feest   500 pax
sit down diner  180 pax
walking diner  500 pax

inclusief dakterras
borrel  650 pax
sit down diner  350 pax
walking diner   550 pax 

geluid.

We hebben een complete DJ set 
geschikt tot 300 pax. Audio kan 
doorgelust worden naar plafond-
speakers.

2 x pioneer CDJ3000 
1x pioneer DJM900NXS2 
2 x MAG audio z-35 topspeakers 
2 x MAG audio sub 18-4 DHM

binnen  
Binnen gestelde openingstijden 
en met isolatiewanden voor de 
ramen is tot 97 dB toegestaan.

buiten
Op het dakterras mag tot 22 uur 
muziek op achtergrondniveau 
gespeeld worden. 
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eat.
drink.
play padel.
B. Amsterdam padel is dé gezelligste padel club van Amsterdam. We hebben 
6 indoor padelbanen (5 dubbele, 1 enkele) beschikbaar, ideaal voor bedrijfs-
wedstrijden, vriendschappelijke toernooien of een clinic. Een sportief event met 
je collega’s, familie of sportteam?  Rackets en ballen zijn op locatie te huur.
 
// lessen & clinics
Learn from the masters? Wil je de sport een keer proberen, tips & tricks leren 
of je spel verbeteren? Onze professionele trainers verzorgen padellessen en 
clinics op locatie.
 
// f&b
Maak je event compleet met een koffie to-go bij STACH, een borrel naast de 
banen of een diner bij Bar Bistro Bureau. Ons team staat klaar om aan jouw 
event culinaire invulling te geven.

B. Amsterdam padel
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam

T: +31 20 2612 519
E: events@b-amsterdam.com 
W: www.b-events.amsterdam

banen huren.
Via de Playtomic app kan je eenvoudig een baan boeken met een groep 
vrienden. Als je iets vanuit je bedrijf wilt organiseren, stuur dan een mailtje met 
je aanvraag naar padel@b-amsterdam.com en we nemen contact met je op om 
alles op te zetten zoals jij dat voor ogen hebt.

PIEKUREN
Ma - Vrij 17:00 - 23:00 uur
Za & Zo 08:00 - 22:00 uur 

Single court Double court
60 minuten €18 €36
90 minuten €27 €54
120 minuten  €36 €72

DALUREN
Ma - Vrij 08:00 - 17:00 uur

Single court Double court
60 minuten €12 €24
90 minuten €18 €36
120 minuten  €24 €48

Aanvullende informatie:

• Padelballen kunnen worden aangeschaft voor €7,50 per blik
• Rackets kunnen worden gehuurd voor €2,50 per racket
• Sleutels en gehuurde spullen moeten worden teruggebracht bij de receptie. 

We rekenen een minimaal bedrag van €50 per item als deze niet wordt 
teruggebracht

• Reserveringen kunnen 14 dagen van te voren worden gemaakt via de 
Playtomic app 



B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam

+31 20 2612 519
events@b-amsterdam.com 
www.b-amsterdam.com


