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Full service venue
Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage is een full service venue, wat inhoudt dat wij alle
denkbare voorzieningen voor uw congres of evenement verzorgen.

Hotelservices
Rondom de centraal in Amsterdam gelegen Beurs van
Berlage zijn er zo’n tienduizend hotelkamers in diverse
categorieën. Onze afdeling Conference Services kan voor u,
uw deelnemers, collega’s, sprekers, VIP’s, etc. de hotelkamers
verzorgen. Conference Services heeft contracten afgesloten
met alle gerenommeerde hotels, waardoor de beste tarieven
en allerbeste voorwaarden gegarandeerd zijn.
Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage biedt
een hotelservice zodat u er zeker van bent dat er tijdens
uw congres voldoende hotelkamers op loopafstand van de
Beurs van Berlage beschikbaar zijn. Om het u makkelijk te
maken wordt er per congres een website ontwikkeld waar uw
deelnemers geselecteerde hotels direct zelf online kunnen
reserveren en met hun eigen creditcard kunnen betalen. Wij
hebben een hele nauwe samenwerking met de omringende
hotels zodat we uw wensen exact kunnen vertalen..

Eten en drinken
We realiseren ons dat eten en drinken een heel belangrijk onderdeel is van die ervaring. Een bijeenkomst zal veel
leuker en effectiever zijn wanneer je kunt genieten van lekker en goed eten. Onze chef-kok Henk van Veluw is
zich bewust van zijn bijdrage aan uw evenement. Hij weet als geen ander hoe voeding een positieve bijdrage kan
leveren aan u en uw gasten tijdens uw evenement.Naast onze eigen catering werken wij bij grote partijen samen
met onze vaste cateraar Maison van den Boer.
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Personele inzet
De Beurs van Berlage zorgt voor het benodigde
personeel voor uw evenement. Afhankelijk van
de aard en de grootte van uw evenement zet de
Beurs van Berlage voldoende personeel in om
uw evenement optimaal te laten verlopen. Het
personeel dat wij inzetten:
• Eventmanager
• Operationeel medewerker
• Beveiliging (portiers en toezichthouders)
• Technische ondersteuning
• Horeca- en garderobepersoneel
• Toiletpersoneel
• Hostessen (op aanvraag)
• Schoonmaak

De receptie
De receptie bevindt zich in de hoofdentree en
is op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur
altijd geopend. De receptie heeft een algemene
informatiefunctie voor alle bezoekers van het
gebouw en geïnteresseerden die telefonisch
contact opnemen. Bij de receptie worden ook
gasten ontvangen die een afspraak hebben met
een medewerker van de Beurs van Berlage of van
één van de andere bedrijven gevestigd in het pand.
De receptionisten helpen u graag om uw verblijf
in de Beurs van Berlage zo plezierig mogelijk te
maken. Zij kunnen bijvoorbeeld een taxi voor
u regelen, maar in geval van nood ook contact
opnemen met de huisartsenpost in het Centraal
Station.
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Samenwerkingspartners
Vanwege het monumentale karakter van het gebouw en
de intensieve logistiek rondom onze producties, hebben
wij gekozen voor vaste samenwerkingspartners o.a.
op het gebied van audiovisuele techniek, belichting en
catering. Hiermee garandeert de Beurs van Berlage een
hoge kwaliteit en scherpe (prijs)afspraken.
Deze bedrijven zijn volledig geïntegreerd in de
dienstverlening die de Beurs van Berlage levert. Zo
werken we als één team samen om uw evenement zo
succesvol mogelijk te maken. Het is niet toegestaan
om op deze gebieden een ander bedrijf dan onze vaste
samenwerkingspartners in te zetten.
De geselecteerde partners van de Beurs van Berlage zijn:
• Audiovisuele techniek: Faber Audiovisuals en Ampco
Flashlight
• Standbouw: Gielissen Interiors & Exhibitions
• Eventstyling: BloemBloem
• ICT oplossingen: H&S Computerservices
• Externe catering: Maison van den Boer
• Fire Flies Entertainment

Services in de buurt
In de omgeving van de Beurs van Berlage zitten
verschillende faciliteiten die handig kunnen zijn
voor u en uw gasten.
Pinautomaat

Adres

Afstand

HEMA

Nieuwendijk 174-176

3 min

Rabobank

Dam 16

5 min

ABM AMRO

Singel 429

13 min

Toeristeninformatie
VVV Amsterdam

Stationsplein 10

I Amsterdam Store De Ruijterkade 28a-d

6 min
8 min

Wisselkantoren
Sunro Change BV

Damrak 17

3 min

GWK Travelex

Hotel Damrak

6 min

Rederij P. Kooij

Rokin 125

2 min

Stromma

Prins Hendrikkade 33

6 min

Rondvaartboten

Contact
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
T 020 - 530 33 55
E events@beursvanberlage.com
www.beursvanberlage.com
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