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Het Zaantheater: een inspirerende omgeving. 

Het Zaantheater, gelegen in het centrum van Zaandam, is een zeer geschikte locatie 
voor congressen, bedrijfspresentaties of vergaderingen in een inspirerende 
omgeving met een warme en gastvrije uitstraling.  
 
De diverse theaterzalen, vergaderruimtes en foyers kunnen naar gelang uw wensen 
en doelen gebruikt worden voor workshops, ontvangst en het plaatsen van 
informatiestands. Het serveren van een lunch, diner of borrel behoort uiteraard tot de 
mogelijkheden. En wat dacht u ervan om een klanten- of bedrijfsavond te 
combineren met een mooie theatervoorstelling?  
 
Mensen komen graag naar het Zaantheater, ook tijdens zakelijke bijeenkomsten. De 
theatrale sfeer in het gebouw en vooral in de theaterzalen zorgt voor een bijzondere  
setting van uw bijeenkomst. 
 
Wij zijn graag een creatieve gesprekspartner. Wij denken met u mee, leveren 
maatwerk, ontzorgen, hebben de nodige expertise, nemen het regelwerk uit handen 
en zorgen voor een onvergetelijke dag.  
 
Deze banquetmap biedt een overzicht van enkele mogelijkheden. Wij maken graag 
een passende offerte per evenement. 
Voor meer informatie en/of boekingen kunt contact opnemen met Janine Overhand  
of Simone Gerkema tel: 075 - 6555 317/330 of verhuur@zaantheater.nl. 
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
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Albert Heijnzaal 
 
De Albert Heijnzaal biedt ruimte aan 890 personen en beschikt over hoogwaardige, 
professionele licht- en geluidstechniek.  

De Albert Heijnzaal is uiterst geschikt voor congressen, seminars en bedrijfs-
presentaties met audiovisuele middelen. En natuurlijk ook voor een 
theatervoorstelling. 

U kunt met uw medewerkers, collega's en relaties een reguliere voorstelling 
bezoeken, maar het is ook mogelijk een theateravond speciaal voor u samen te 
stellen. Wij onderhouden rechtstreekse contacten met vele artiesten, sprekers en 
presentatoren. Een theateravond op maat samenstellen is de specialiteit van het 
Zaantheater. 

De grote theaterzaal kan ook op een hele andere manier worden gebruikt. Wat  
dacht u van een onvergetelijk diner op het podium? Wij zijn hierin graag uw creatieve 
gesprekspartner. 

 

 

Zaal Theateropstelling Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

Albert Heijnzaal 890 pers ± 250 pers  
(op het podium) 

561 m2 
16x34x18 m (lxbxh) 

€ 3.400 
(vanaf  prijs) 
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Forbo Flooringzaal 
 
De Forbo Flooringzaal heeft 230 zitplaatsen. Ook deze zaal is geschikt voor 
congressen, seminars en bedrijfspresentaties tot 230 personen. 
Wanneer we de tribune inschuiven, worden in deze ruimte 300 staanplaatsen 
gecreëerd. De theatrale sfeer in deze zaal zorgt voor een bijzondere setting  
van uw congres, feestavond of exclusief diner. 

 
 

 

 

 

 

 

Zaal Theateropstelling Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

Forbo 
Flooringzaal 

230 pers. 130 pers. 270 m2 
18x14x8,5 m (lxhxb) 

€ 1050,00 
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Forbo Flotexzaal: 
 
De Forbo Flotexzaal is een multifunctionele en ruime ontvangst- en vergaderruimte, 
prachtig gelegen aan de Zaan. De langwerpig vormgegeven zaal biedt plaats aan 
circa 80 personen en is bij uitstek geschikt voor een vergadering, persconferentie, 
receptie of een besloten diner. Koffie- (Nespresso) en theefaciliteiten aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Zaal Theateropstelling Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

Forbo Flotex 80 pers. 60 pers. 77 m2 
14x8x2,5 m (lxbxh) 

€ 275* 

* Zaalhuur is inclusief beamer en scherm 
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Rabobankfoyer: 
 
De Rabobankfoyer is een grote foyer met een prachtig uitzicht over de Zaan. 

De ruime foyer is over drie verdiepingen gebouwd waardoor de bezoekers vanaf de 
hoger gelegen foyers zicht hebben over de gehele foyer en de entree. 

In de Rabobankfoyer is bijna alles mogelijk: een feestavond, een diner, een 
informatiemarkt, workshops of seminars. De kracht van het Zaantheater is dat we 
overal theater van kunnen maken. Wij denken dan ook graag mee over de 
aankleding, theatrale intermezzo's of een spetterend optreden van bekende 
cabaretiers, musici, acteurs en artiesten. 

De Rabobankfoyer biedt plaats aan maximaal 1100 bezoekers  
 
 

  
 
 

 

Zaal Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

Rabobankfoyer begane grond 200 pers. 450 m2 € 950 

Rabobankfoyer 1ste etage n.v.t. 285 m2 - 
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Theaterbar: 
 
De Theaterbar is de gezellige lounge die grenst aan de Rabobankfoyer. Deze ruimte 
is gelegen op de eerste etage (bij de boveningang van de kleine zaal) en biedt ruimte 
aan maximaal 80 personen. Deze foyer is zeer geschikt voor recepties of 
bijeenkomsten voor aanvang of na afloop van een voorstelling. 
 

.  

 
Zaal Receptie Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

Theaterbar 80 pers n.v.t. 80 m2 € 275 

 
 

Heineken Lounge: 
 
De Heineken Lounge biedt ruimte aan maximaal 40 bezoekers. De foyer is gelegen 
op de bovenste verdieping van het Zaantheater (bij de balkoningang van de Albert 
Heijnzaal), van waaruit men zicht heeft over de benedengelegen foyers. 
 
De Heineken Lounge is een zeer geschikte locatie voor een exclusieve ontvangst, 
recepties of bijeenkomsten, eventueel gecombineerd met een theatervoorstelling. 
 

 
 
 
Zaal Receptie/bijeenkomst Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

Heineken Lounge 40 pers 40 92 m2 € 275  
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Theaterrestaurant MUZE-eten en drinken: 
 
MUZE-eten en drinken is het mooie en sfeervolle theaterrestaurant van het 
Zaantheater. Een originele en smakelijke kaart wordt gecombineerd met een prachtig 
uitzicht over de Zaan. 
 
Voor aanvang van een theatervoorstelling bent u hier welkom voor een diner en na 
afloop kunt u in MUZE in een gezellige ambiance een drankje drinken.  
 
MUZE is tevens te huur voor een ontvangst, receptie, lunch of exclusief diner. In 
deze prachtige ruimte bevindt zich een klein podium, uitermate geschikt voor een 
muzikaal optreden, een voordracht, presentatie of speech. 
 
Het Zaantheater beschikt over een eigen keuken en kan daardoor aan bijna al uw 
wensen voldoen. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Zaal Receptie Dineropstelling Oppervlakte Zaalhuur 

MUZE-eten en drinken ± 65 pers ± 55 personen 92 m2 € 300 
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Vergaderclassificatie: 
 
Wij zijn een 4-hameraccomodatie volgens de normen van De Nationale Congres- en 
Vergaderclassificatie. Dit betekent dat wij een accommodatie zijn met een zakelijke 
en luxueuze uitstraling die voldoet aan de strengste technische vereisten voor 
vergaderen in Nederland. Het aantal hamers geeft het niveau van classificatie weer 
en kan variëren van 1 tot en met 5 hamers.  
 
Alle geclassificeerde congresbedrijven zijn professioneel opererende bedrijven, maar 
de verschillen komen tot uiting in zaken als luxe, niveau van voorzieningen en 
overige dienstverlening. Om het aantal hamers te behouden, voert een 
onafhankelijke instantie regelmatig controles uit. Zodoende kunt u er van verzekerd 
zijn dat geclassificeerde congresbedrijven de gegarandeerde kwaliteit blijven leveren. 

 

  
 
Vergaderarrangementen: 
 
U kunt gebruik maken van ons standaard vergaderarrangement, maar uiteraard is 
het altijd mogelijk om één en ander aan uw wensen aan te passen of uit te breiden. 
(De vergaderarrangementen zijn exclusief zaalhuur). 

4-uurs vergaderarrangement € 14,50 per persoon 
onbeperkt koffie en thee 
mintjes/snoeppotten 
mineraalwater 1/2 liter 
blocnote en pen 
 
8-uurs vergaderarrangement € 38,50 per persoon 
onbeperkt koffie en thee 
mintjes/snoeppotten 
mineraalwater 1/1 liter 
blocnote en pen 
uitgebreid lunchbuffet 
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Theaterarrangementen: 
 
Wij kunnen ook diverse theaterarrangementen voor u verzorgen. 
 
Dinerarrangement : € 47,50 per persoon  
Deze prijs is exclusief toegangsbewijs voor een voorstelling naar keuze. 
Persoonlijke begeleiding door professionele gastvrouw/gastheer. 
Ontvangst met aperitief: diverse dranken van het Hollands assortiment, een amuse  
en hartig tafelgarnituur. 
Luxe driegangen diner incl. wijnarrangement. 
Pauzeverzorging met diverse dranken uit het Hollands assortiment, hartig 
tafelgarnituur en luxe borrelhapje. 
Gereserveerde ruimte voor uw gezelschap tijdens het ontvangst en de pauze. 
Naamsvermelding in het theater. 
 
Uiteraard is de garderobe bij de avond inbegrepen. 
Dinerarrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen. 

 
 
Borrelarrangement : € 27,50 per persoon. 
Deze prijs is exclusief toegangsbewijs voor een voorstelling naar keuze. 
Persoonlijke begeleiding door professionele gastvrouw/gastheer. 
Ontvangst met diverse dranken van het Hollands assortiment, hartig tafelgarnituur,  
koffie, thee en zoetigheden. 
Pauzeverzorging met diverse dranken uit het Hollands assortiment, hartig 
tafelgarnituur en luxe borrelhapje. 
Gereserveerde ruimte voor uw gezelschap tijdens het ontvangst en de pauze. 
Naamsvermelding in het theater. 
 
Uiteraard is de garderobe bij de avond inbegrepen. 
Borrelarrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen. 
 
 
Het Zaantheater biedt u verschillende mogelijkheden om uw arrangement uit te 
breiden met bijvoorbeeld een feestelijk glas champagne, een borrel na afloop van de 
voorstelling, parkeerplaatsen of een rondvaart over de Zaan waarna u voor de deur 
van het theater wordt afgezet. De genoemde arrangementsprijs geldt voor groepen 
vanaf 20 personen en is exclusief toegangskaarten voor de voorstelling, BTW en 
eventuele toeslagen. 
 

Rondleidingen voor € 2,50 per persoon 
U kunt uw theaterarrangementen ook nog uitbreiden met een rondleiding. U krijgt 
dan een ‘kijkje achter de schermen’ van het Zaantheater. Een medewerker van het 
Zaantheater leidt u rond langs plekken waar het publiek normaal nooit komt (zoals 
bijvoorbeeld de kleedkamers van de artiesten, het podium, de artiestenfoyer en de 
orkestbak). 
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Trouwen in het Zaantheater: 
 
Als er één dag in je leven perfect moet verlopen, dan is het wel de dag waarop je 
trouwt. De huwelijksvoltrekking, de receptie, het diner, het feest: bij het Zaantheater 
kan het allemaal. 
Er is heel veel mogelijk. Voor een theatrale ontvangst, een gospelkoor bij de 
huwelijksplechtigheid of een swingende band tijdens de feestavond bent u bij ons 
aan het goede adres. 
En denk ook eens aan een aankomst per Koninklijke koets of misschien wel met een 
romantische salonboot via de Zaan. 
 
Wat kunnen wij bieden? 
Wij nemen u graag het regelwerk uit handen. Zo kunnen wij de band regelen die past 
bij uw smaak en wensen. Ook kunnen wij de uitnodigingen verzorgen en 
parkeerplaatsen reserveren voor de gasten in de parkeergarage van het 
Zaantheater. Dit alles om ervoor te zorgen dat jullie onbezorgd kunnen genieten  
van een prachtige en onvergetelijke dag! 
 
Dineren met ongekende mogelijkheden. 
Natuurlijk kunnen wij ook het bruidsdiner verzorgen. Een high tea, een klassiek 
uitgeserveerd diner, een luxe dinerbuffet of een trendy ‘walking diner’. Wij informeren 
u graag over de vele mogelijkheden. 
Of wat dacht u van een diner op het podium van de Albert Heijnzaal, een buffet in de 
foyer of een intiem diner in ons gezellige theaterrestaurant? Ook onze chef-kok denkt 
graag met jullie mee. 
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Culinair 

 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat wij voor u kunnen betekenen op 
culinair gebied. In overleg kunnen wij uw lunch of diner ook naar uw eigen wensen 
aanpassen. 
 
Lunchmogelijkheden: 
 
Broodjesbuffet    € 13,50 per persoon 
(inbegrepen bij 8- uurs vergaderarrangement)  

 
wrap met gerookte zalm, roomkaas, rucola en kappertjes 
landbrood met jonge Beemsterkaas en mosterdmayonaise (vegetarisch) 
slices broodtaart met brie, tomaat en kruidenroom (vegetarisch) 
sandwich met eiersalade, rosbief en rode bietenscheuten 
vanillemuffin 
seizoensfruit 
koffie, thee en melk 
 
 
Extra assortiment: 
 
warme groentequiche   € 2,50 per persoon 
tomatensoep     € 3,50 per persoon 
mosterdsoep met spekjes   € 3,50 per persoon 
saucijzenbroodje    € 2,75 per persoon 
kaasbroodje     € 2,75 per persoon 
kroket Van Dobben    € 2,20 per persoon 
chocoladetruffels    € 1,00 per persoon 
roomboterkoek    € 2,20 per persoon 
mini-muffins     € 2,20 per persoon 
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Dinermogelijkheden: 
 
Wij verzorgen diverse standaard hapjes- en dinerbuffetten, maar maken ook graag 
een offerte op maat voor u, geheel naar uw eigen wensen en budget. 
 
Hapjesbuffetten en dinerbuffetten tot € 20,50 per persoon 
 
Visbuffet          € 11,00 
salade van gestoomde makreel 
gerookte zalm 
haring met augurkjes 
molenbrood en gezouten boter 
 
Tapasbuffet          € 12,50 
gerookte forel met tomatensalsa 
chorizo met olijven 
wrap met gegrilde courgette en mascarponekaas 
gedroogde ham met meloen 
groentekaastaartjes 
 
Specialiteitenbuffet        € 13,50 
diverse kazen met kletsenbrood 
huisgepekelde beef 
vitello tonnato 
salade van gepofte paprika met rode ui en ansjovisdressing 
humus met Turks brood 
 
Satébuffet          € 15,50 
loempia’s met chilisaus 
kipsaté met pindasaus 
nasi  
gebakken kokos en kroepoek 
atjar en gebakken uitjes 
 
Stamppotbuffet          € 20,50 
hutspot  
zuurkool  
boerenkool  
rookworst 
sukadelapjes 
spekjes/uitjes/picalilly 
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Dinerbuffetten vanaf € 22,50 per persoon 
 
 
 
Grand Cafébuffet         € 22,50 
 
Voorgerechten 
gerookte zalm met crème fraîche 
vitello tonnato 
bruchetta (v) 
groentensalade (v) 
 
Hoofdgerechten 
vispotje met gebakken rijst 
gehaktballetjes in pindasaus 
yakitorispiesjes met soyadip 
groenten kaastaartje (v) 
zakjes friet met mayonaise 
 
Nagerechten 
chocolademousse 
appelcake met karamelsaus 
fruitsalade met sabayon 
 
 
 
 
Zaantheaterbuffet         € 25,75 
 
Voorgerechten 
nachochips met tomatensalsa (v) 
salade Caprese (v) 
Mexicaanse salade (v) 
champignonsoep (v) 
brood met kruidenboter en aïoli 
Hoofdgerechten 
Spaanse paella 
kipspiesjes met pindasaus 
gebraden varkenshaas met shiitake 
bladerdeegenvelop met spinazie en geitenkaas (v) 
aardappelgratin en groene salade  
Nagerechten 
tiramisu 
vers fruit met vanillesabayon 
chocolademousse (wit en bruin) 
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Chefs buffet                  € 28,50
   
 
Voorgerechten 
garnalencocktail 
rundercarpaccio met geraspte Parmezaanse kaas 
gefrituurde geitenkaaskroketjes (v) 
tomaat gevuld met bieslookkaas, walnoten en honing (v) 
brood met kruidenboter en gezouten boter 
Hoofdgerechten 
zeebaars met courgette, aubergine en tomaat 
gebraden kipfilet met kruidige tomatensaus 
kalfsragout met Charlotte aardappel 
gevulde paprika met diverse groenten en blauwe kaas (v) 
Aardappelpuree en seizoensgroenten met romige kruidensaus 
Nagerechten 
Brusselse wafels met warme kersen en slagroom 
amandelcake met cranberrycompote 
bitterkoekjes-honingpudding 
 
 
 
 
Zaantheaterbuffet de luxe       € 31,50 
 
Voorgerechten 
gerookte forel met gefrituurde kappertjes en yoghurtdressing 
gerookte lamsham met rucola, tomaat en tzatziki 
salade Caprese met rucola en pesto (v) 
couscoussalade met ricotta (v) 
salade van gegrilde groenten en gedroogde tomaten 
brood met gezouten boter, zeezout en olijfolie 
 
Hoofdgerechten 
gambaspies met tomatenchutney 
lamscurry met gele rijst 
biefstukspiesjes met teriyakisaus 
tagliatelle met roomkaas, gepofte paprika en walnoten (v) 
gepofte aardappel met auberginepuree en groene salade 
 
Nagerechten 
passievruchtentaart 
kokosmousse met kletskoppen 
sinaasappel-chocoladebrownie 
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Bittergarnituren: 
 
Bittergarnituur ‘Intermezzo’ (warm)    € 38,50 per schaal 
gefrituurde kaasstengels 
vegetarische miniloempia 
kipkrokantjes 
bitterballen Van Dobben 
vlammetjes 
 
 
Bittergarnituur Zaantheater (koud)   € 47,50 per schaal 
glaasje met gerookte forelsalade 
sandwich van geitenkaas en appelstroop 
canapé met huisgemaakte runderpastrami 
canapé met gepocheerde landhoen en sherrymayonaise 
naan met humus en gedroogde tomaat 
 
 
 

 
 
Drankenassortiment: 
 
Dranken warm/koud     € 2,40 per persoon (gem. prijs) 
koffie/thee 
melk/karnemelk 
diverse frisdranken 
Dranken t/m Hollandse bar    € 3,00 per persoon (gem. prijs) 
bier 
huiswijn wit en rood 
jonge jenever 
port/sherry/vermouth 
vieux 
Buitenlands gedistilleerd    € 4,00 per persoon (gem. prijs) 
bacardi 
whisky 
gin 
wodka 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


