VERHUUR EN CATERING PRIJSLIJST 2016

Belcampo – Leescafé van Bibliotheek De Hallen
Hannie Dankbaarpassage 10 – in Tramremise De Hallen
1053 RT Amsterdam
020 30 32 886
www.cafebelcampo.nl
gary@cafebelcampo.nl

Locatie
In de prachtig gerenoveerde tramremise De Hallen Amsterdam, bevindt zich het nieuwe leescafé
Belcampo van Bibliotheek De Hallen. Op de begane grond is het een gezellig leescafé en boven is er
een ruim en licht entresol. Een prachtige locatie voor een boeklancering, zakelijk evenement of een
presentatie.

Verhuur
De entresol van Belcampo kan gebruikt worden voor activiteiten en evenementen, bij voorkeur met
een literaire, culturele of maatschappelijk inhoud. Dit is met name in de avond mogelijk. Wanneer de
activiteit gerelateerd is aan de collectie van de bibliotheek, is er meer ruimte om dit overdag te
organiseren. De ruimte kan in verschillende opstellingen worden ingericht om het geschikt te maken
voor presentaties, theater, workshops, vergaderingen etc. Aanwezige faciliteiten zijn onder anderen
een kleine vleugel, beamer, microfoon, tafels en stoelen. Lichte catering is mogelijk.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Reguliere openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 20:00
9:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00

Opstellingen

Capaciteit per opstelling

Theater
Carré
U-Vorm
Cabaret
Blok
Klas
Receptie entresol
Gehele Belcampo

100 personen
30 personen
30 personen
66 personen
20 personen
26 personen
80 personen
175 personen

Theater

Klas

Vergadering

Presentatie

Apparatuur
De volgende mogelijkheden biedt Belcampo voor gebruik tijdens verhuur:
Microfoon en luidspreker, Beamer, Laptop , Dvd speler:
Extra Microfoons en boxen
Piano (vleugel)
Flipover

€ 50,€ 25,€ 50,€ 10,-

Feestelijke aankleding in overleg
Kosten
Voor elke gelegenheid kijken we graag naar de behoeftes & mogelijkheden, en leveren maatwerk.
Neem contact met ons op om de wensen te bespreken. Voor groepen boven de 35 personen
brengen wij de kosten voor een extra personeelslid in rekening (₡17,50 per uur)

Catering
Voor elke gelegenheid zijn er mogelijkheden om te bespreken wat er geregeld kan worden aan
catering. Neem contact met ons op om de mogelijkheden in de catering te bespreken.

Zaalhuur en apparatuur
Zaalhuur zonder apparatuur
Gebruik beamer, microfoon etc
Borrel
Borrelnootjes,
kaasstengels

€ 275 (ex 21% BTW) per 4 uur dagdeel of deel
ervan
€ 50 (ex 21% BTW)
€ 1,50 per persoon

2 soorten olijven, borrelnootjes,
kaasstengels, en twee soorten tapenade
met stokbrood

€ 2,50 per persoon

Koude Hollands hapjes (kaas worst
etc)

€ 2,75 per persoon

Koude Italiaans hapjes (Italiaans kazen,
prosciutto, salami
etc)

€ 3,25 per persoon

Luxe Italiaans hapjes, warme en
koude

€ 5,25 per persoon (minimaal 30 personen)

Drank-consumptiebon voor
koffie/thee/fris/bier/wijn etc
Grote kannen koffie/thee
Koffie/thee/zoet
Koffie/thee/koek

€ 2,75 per bon
€ 2,25 per persoon
€ 3,50 per persoon
€ 3,00 per persoon

Soup & Sandwich en drank Combinatie
€ 11,50 per persoon
Zelfgemaakte soep (vegetarisch) en broodjes (kaas/ham/hummus/roomkaas etc)
koffie/thee/spa rood/appelsap
klein zoet
(brownie/lemonslice/bananabread)
Sandwich en drank combinatie
€ 9,50 per persoon
Divers belegde broodjes (kaas/ham/hummus/roomkaas etc)
drankjes: melk/jus/appelsap/koffie/thee
klein zoet
(brownie/lemonslice/bananabread)

Foto’s van verschillende evenementen

Italiaanse hapjes

Bereikbaarheid en parkeren
Belcampo is goed bereikbaar met het openbaar vervoer - tram 7 en 17, tramhalte Ten Katestraat. Of
eventueel tram 3 en tram 12, halte Kinkerstraat. Voor de fietsers is er een ondergrondse
fietsenstalling. Er is ook een ondergrondse parkeergarage toegankelijk voor bezoekers met de auto.

