
 
 

VERHUUR PRIJSLIJST 2022 

 

 

 
 
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 ruime en lichte entresol. Een prachtige locatie voor een 

boeklancering, zakelijk evenement of een presentatie.  

 

 

 



Verhuur 

De entresol en het café van Belcampo kunnen gebruikt worden voor activiteiten en 

evenementen, bij voorkeur met een literaire, culturele of maatschappelijk inhoud. Dit is met 

name in de avond mogelijk. 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, microfoons, tafels en stoelen. 

Lichte catering is mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie over de 

mogelijkheden. 

 

 

Opstellingen 

 
 

Capaciteit per opstelling 

 

Theater 85 personen 

Carré 30 personen 

U-Vorm  30 personen 

Cabaret 66 personen 

Blok 20 personen 

Klas 26 personen 

Receptie entresol 80 personen 

Gehele 

Belcampo 

150 personen 



 

        
Theater                        Vergadering 

      
Klas                       Presentatie 

 
 
 

PRIJZEN: 

Entresol (ruimte boven café). Beschikbaar vanaf 18:00 u.    € 350* 

Café begane grond. Beschikbaar vanaf 18:30 u.     € 350* 

Entresol én Café         € 600* 

*prijzen zijn exclusief 21% btw 

 

EXTRA DIENSTEN TEGEN VERGOEDING: 

Beamer – microfoons – laptop – PA – piano – stagelichten – dansvloer – technicus – extra 

personeel 

 

CATERING: 

Eigen catering is toegestaan. De drankjes gaan wel altijd via ons, wij openen de bar tijdens 

uw evenement, of kunnen kannen koffie en thee verzorgen. 

Kleine hapjes/snacks kunnen wij verzorgen (geen frituur). Vraag naar de mogelijkheden. 



Graag maken wij een offerte op maat voor u. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Tessa Bukkens 

(06-42133426) tessa@cafebelcampo.nl, manager 

 

Gary Feingold 

(06-54242984) gary@cafebelcampo.nl, uitbater/programmeur 

 

 

Belcampo – Leescafé van Bibliotheek De Hallen 

Hannie Dankbaarpassage 10 – in Tramremise De Hallen 

1053 RT Amsterdam 

020 30 32 886 

www.cafebelcampo.nl 
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