
Met de zaak op het juiste spoor!



Checklist
• Centraal gelegen in het midden van het land
• 200 parkeerplaatsen op eigen terrein
•  Met de pendeltrein naar het museum en stap uit 

op ons eigen station midden in het museum
• Unieke zalen met elk een andere sfeer 
• Meer dan 15 subzalen
• Geschikt voor 5 tot 3000 gasten
• Exclusief af te huren
•  Extra beleving door het bezoek aan unieke 

attracties, tentoonstellingen en exposities tijdens 
uw evenement

Spoorwegmuseum

Over ons

Ontdek de veelzijdigheid van het Spoorwegmuseum, 
een museum van wereldformaat in het hart van 
Utrecht. Een museum dat een spannend, afwisselend 
en avontuurlijk dagje uit biedt aan honderdduizenden 
bezoekers per jaar. Het Spoorwegmuseum is 
tevens een inspirerende locatie voor al uw zakelijke 
bijeenkomsten. Voor uw gasten is een bezoek aan  
het Spoorwegmuseum een feestje op zich!

Contact opnemen

Telefoon: 030-2306289
E-mail: Sales@spoorwegmuseum.nl
Web: www.spoorwegmuseum.nl

Maliebaanstation
Utrecht



Even op een ander spoor 
met uw gezelschap?
Onze rondleiders nemen u mee naar de plaatsen 
waar de museumbezoeker niet komt. En vergeet niet 
het deurtje dicht te doen wanneer u als laatste één 
van de antieke rijtuigen verlaat..
En krijgt u geen genoeg van het museum? U kunt 
binnen openingstijden, op de dag van het evenement, 
kosteloos met al uw gasten het museum bezoeken!

Jaarlijks worden er meer dan 400 evenementen in 
het museum georganiseerd. Van een vergadering 
van vijf personen in het Strikkershuis, een congres van 
400 personen in de EXPO tot een bedrijfsfeest in de 
museumhal. Geen bestemming is ons te ver, zolang je 
het juiste spoor volgt!

Geen bestemming is ons te ver, 
zolang je het juiste spoor volgt!

Een culinaire ervaring 
tussen de treinen is 

een beleving op zich

Catering
Wij voorzien graag in een diversiteit aan 
cateringbehoeftes. Om deze reden is er een 
samenwerking met een drietal cateraars, te 
weten: Vermaat Catering, Maison van den 
Boer/Oseven en Bakx en Meijer.  Aan u de 
keuze met wie u het juiste pallet samenstelt.

Cultureel 
ondernemen
Het Spoorwegmuseum is een stichting 
welke zorg draagt voor het beheer 
en behoud van cultureel erfgoed. Dat 
doen we zonder financiele steun van 
de overheid. Door met uw bedrijf te 
kiezen voor het Spoorwegmuseum 
steunt u rechtstreeks de missie van 
het museum: instandhouding van een 
cultuurattractie die zijn gasten op 
basis van authenticiteit en in de vorm 
van vermaak educatie biedt over de 
geschiedenis van de spoorwegen.

https://www.vermaatgroep.nl
https://www.maisonvandenboer.com
https://www.maisonvandenboer.com
https://www.oseven.com
https://www.bakxenmeijer.nl/
https://www.bakxenmeijer.nl/
https://www.bakxenmeijer.nl/


Zaalinformatie
MALIEBAANSTATION     

Zalen Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Koninklijke Wachtkamer * 8 x 25 x x

Wachtkamer 1e & 2e Klasse 30 36 50 70 50

Restauratiezaal 30 80 80 110 80

Wachtkamer 3e Klasse 32 100 130 150 100

      

Cateringruimte      

Bestelgoederengang (optioneel) x x x 150 x

      

MUSEUMHAL      

Zalen Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Het Strikkershuis 20 x 30 40 x

Centrale 30 35 50 90 50

Loods Nijverdal 40 40 60 100 60

Bedrijfsschool met Foyer x x 200 200 x

Expo x 120 400 400 300

      

CATERINGRUIMTES & 400+ PERSONEN PLENAIR      

Zalen Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Remise + museumplein x x 400 500 250

Stoomplein x 200 400 400 250

Vriendenplein x 300 600 600 350

      

ZALEN BUITEN OPENINGSTIJDEN      

Zalen Bloktafel Cabaret Theater Receptie Diner

Loods Nijverdal 40 40 60 100 60

Plein Wereld 1  de Grote Ontdekking x x 50 100 80

Perron Wereld 2 Droomreizen x 48 60 120 60

Theater met Perron Wereld 2 x x 200 120 60

Stationshal x x x 250 120

Maliebaanstation totaal x x x 700 x

Museumhal totaal x 800 1000 3000 1200

* wordt bij uitzondering verhuurd



Prijzen
U kunt in het Spoorwegmuseum al terecht voor een vergadering 
vanaf 5 personen, de zaalhuur begint bij een bedrag van  
€625,- excl. BTW. Zie voor een prijsindicatie per ruimte het  
overzicht op de volgende pagina.

Wij hanteren standaard prijzen tot 200 personen, bij grotere 
bijeenkomsten krijgt u een prijs op maat. Bij een bijeenkomst 
waarbij u meerdere zalen gebruikt maken wij ook een  
voorstel op maat. 

Naast het bezoeken van uw gehuurde zaal bestaat er de 
mogelijkheid om het museum binnen de openingstijden op  
eigen gelegenheid kosteloos te bezichtigen. Een rondleiding is  
ook mogelijk (binnen en buiten openingstijden), duurt ca. 1 uur  
en kost €68,81 excl. BTW (20 gasten per rondleiding).

In onze ruimtes kunnen wij standaard AV-middelen inzetten en 
er is tijdens uw evenement altijd een collega van het museum 
aanwezig om u te helpen met het aansluiten van de laptop. WIFI 
is kosteloos beschikbaar. Mocht u een evenement organiseren en 
eventuele technische ondersteuning wensen dan kan onze vaste 
techniekleverancier ACS Audiovisual u hierin ontzorgen.

Wij hebben 200 parkeerplaatsen en een parkeerkaart kost  
€7,85 excl. BTW. en wordt verrekend op nacalculatie. Er bestaat  
ook de mogelijkheid om binnen openingstijden van het museum  
met een pendeltrein tussen Maliebaanstation en Utrecht Centraal  
in ons eigen Maliebaanstation uit te stappen. Zie de NS planner  
voor de dienstregeling.



Prijzen
Ruimtes op volgorde van klein naar groot Prijs ex btw. Per dagdeel van 4 uur. Prijs ex btw. Per dag van 8 uur 

5 - 50 personen 

Koninklijke Wachtkamer €625,- €940,- 

Het Strikkershuis €625,- €940,- 

Wachtkamer1e&2eKlasse €625,- €940,- 

Centrale €625,- €940,- 

50 - 120 personen 

Restauratiezaal €1130,- €1695,-

Loods Nijverdal €1130,- €1695,-

Wachtkamer 3e Klasse €1130,- €1695,-

100 - 200 personen 

Bedrijfsschool met Foyer €1350,- €1950,-

200  personen

Remise + Museumplein 
EXPO
Stoomplein
Vriendenplein 
Goederengang
Plein Wereld 1  de Grote Ontdekking
Perron Wereld 2 Droomreizen
De Vuurproef
Theater met Perron Wereld 2
Stationshal
Maliebaanstation totaal
Museumhal totaal

Op aanvraag Op aanvraag 

Faciliteiten 

Projectie + scherm met geluid en 1 microfoon in de plenaire zaal * €390,- €390,-

Projectie + scherm met geluid in de subzalen €190,- €190,- 

Flipover €25,- €25,-

Podiumdeel 1 bij 2 meter €30,- €30,-

De prijzen in de offertes gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Prijzen zijn geldig t/m 31 december 2020

* Voor de EXPO wordt een ander tarief gehanteerd


