
STEEK VAN 
WAL OP 

ONZE 
LOCATIES

3 Dineren tussen topstukken uit de collectie
3 Vergaderingen en presentaties
3 Borrel, receptie of personeelsfeest
3 Rondvaarten op museumschepen

WELKOM AAN BOORD!



WELKOM 
AAN 
BOORD
Het Maritiem Museum Rotterdam biedt een 
unieke zakelijke ontvangstlocatie in het hart 
van de havenstad met uitzicht op de historische 
museumhaven voor bedrijfsevents. De maritieme 
sector is diep geworteld in de Nederlandse 
cultuur en vormt de basis voor onze economische 
ontwikkeling vroeger en vandaag de dag. De 
innovatieve en ondernemende kracht van 
deze Nederlandse bedrijfstak voel je in het 
museum. Graag vertellen we u en uw gasten 
het fascinerende verhaal van de haven van 
Rotterdam van toen, nu en morgen en van de high 
tech offshore sector in het bijzonder.

EIGENTIJDSINSPIREREND DINERENEXPO’S LEERZAAM DYNAMISCHOP HET WATER BELEVING LIVEACTUNIEKE LOCATIE

GOOI HIER UW ANKER UIT
> Met uitzicht op historische museumhaven
> Uw event tussen een collectie die 
 behoort tot de wereldtop
> Maritieme toplocatie in hartje Rotterdam
> Wisselende tentoonstellingen als decor

UW EVENT TUSSEN DE COLLECTIE
Het museum heeft verschillende soorten zalen, 
groot en klein, voor vergaderingen, presentaties, 
recepties of borrel. Deze zijn geheel voorzien van 
moderne presentatietechnieken en faciliteiten en 
tonen tevens unieke schilderijen, fotografie en 
scheepsmodellen uit onze museumcollectie.

ONZE KEUKEN IS RECHT DOOR ZEE
Van borrel tot seated dinner, wij werken 
met verse, lokale en duurzame producten. 
Onze medewerkers doen er alles aan om uw 
ontvangst onvergetelijk te maken.

Aan de reling van een passagiersschip vlak voor vertrek, jaren 602



IN HET CENTRUM 
VAN DE HAVENSTAD
Het Maritiem Museum ligt 
op de kruising Blaak/Cool-
singel in de binnenstad van 
Rotterdam en het Maritiem 
District. Het museumge-
bouw naar ontwerp van 
architect Quist is uitstekend 
bereikbaar en ligt op loopaf-
stand van Beurs, Koopgoot 
en de Markthal. De muse-
umhaven, met uitzicht op de 
Erasmusbrug, is de oudste 
en grootste van Neder-
land. Op deze plek begon 
de Rotterdamse haven 
die de afgelopen eeuwen 
uitgroeide tot de grootste 
van Europa. 

UNIEKE 
LOCATIE
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ONZE KEU-
KEN IS 
RECHT 
DOOR ZEE

Onze chefkok en zijn team koken gerechten van lokale 
en duurzame producten. Zo drink je cappuccino van het 
eerlijke koffiemerk Peeze. Het bier is van de Rotterdamse 
brouwerij Kaapse Brouwers en de kaas van Rotterdamsche 
Oude. Zelfs het brood is bijzonder. Dit is Zeeuws natuur-
desembrood, dat wordt bereid met gezuiverd zeewater uit 
Nationaal Park Oosterschelde. Verder wordt het appelgebak 
dagelijks vers gemaakt in de Rotterdamse Bakkerswerk-
plaats. 

DUURZAAM, 
LOKAAL EN VERS
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INHOUDS-
OPGAVE

Borrelen en dineren tussen 
onze wereldcollectie  p.10

Vergadering of presentatie  p.20

Personeels- of familieuitje  p.28

Bereikbaarheid en parkeren p.36

Contact  p.38

Gasten en bemanningsleden, waaronder kapitein Ross, aan dek van de 
‘Dempo’ in Vlissingen, 1930.



AHOI!
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een borrel, receptie of 
diner in het museum. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij tot 300 
personen verwelkomen voor een receptie en tot 250 personen voor 
een walking diner.

FACILITEITEN AV
Onze ontvangstlocaties zijn standaard uitgerust met WIFI, verlich-
ting, beeld- en geluidtechniek. We helpen u graag met de gewenste 
faciliteiten.

BORRELEN 
EN DINEREN 
TUSSEN 
ONZE 
WERELD-
COLLECTIE 

Een borrel, receptie of diner in het historische maritieme hart van 
de havenstad is al een bijzondere belevenis, maar écht uniek is de 
mogelijkheid om uw gasten te verwelkomen in onze tentoonstel-
lingen tussen onze collectie. Hier viert u uw event tussen de mijl-
palen uit het verleden, heden en de toekomst van de Rotterdamse 
haven, van het prille begin in de Leuvehaven tot de wederopbouw 
en de energietransitie en hoe deze haven uitgroeide tot de mari-
time capital of Europe. U staat letterlijk tussen de scheepsmodellen, 
schilderijen, foto’s en unieke objecten uit zes eeuwen maritieme 
geschiedenis. 
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HET DOK
DE MARITIEME WERELD AAN UW VOETEN

In het Dok bieden we u een 
maritiem welkom. U bevindt 
zich tussen een dynamische 
presentatie van onze collectie 
met een levensgroot boeg-
beeld, een stoere reddingsvlet 
en historische filmbeelden die 
de impact van de maritieme 

wereld op ons land door de 
eeuwen heen illustreren. Het 
meubilair is industrieel stoer 
wit staal met warm Euro-
pees eiken. De faciliteiten, 
de aankleding en verlichting 
sluiten uitstekend aan op uw 
hospitality wensen.

WELKOM AAN BOORD
De museumcollectie als decor voor uw event, dat 
maakt het Maritiem Museum tot een inspirerende 
en unieke ontvangstlocatie. 

MARITIEME 
TOPLOCATIE IN 
HARTJE ROTTERDAM

Onze partners organiseerden 
hier eerder netwerkborrels, 
recepties en presentaties 
in samenwerking met onze 
maritieme experts. Heeft u al 
iets in gedachten?

150 80 150 150

RECEPTIE RECEPTIE PRESENTATIE

EXPOSITIE

WALKING DINNER DINNER

NA 17:00BELEVING TECHNIEK
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EXPOSITIE
DE HAVEN

ONTVANGSTLOCATIE IN 
OPEN DEPOT SETTING
Waan u in een depot vol kunstschatten en 
scheepsmodellen in de tentoonstelling ‘De 
Haven’. Uw gasten schuiven aan bij een diner, of 
heffen met u het glas tijdens een receptie midden 
tussen de scheepsmodellen, schilderijen en 
objecten uit onze wereldbefaamde collectie.

70 50 90

RECEPTIE RECEPTIE

EXPOSITIE

WALKING DINNER DINNER

NA 17:00TECHNIEK

MIJLPALEN UIT DE GESCHIEDENIS 

Uw gasten bevinden zich op 
deze tentoonstelling midden 
in het verhaal van de grootste 
zeehaven van Europa. Laat u 
inspireren door de mijlpalen 
uit de geschiedenis zoals de 
eerste container of de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg en 

de Waalhaven, nog steeds de 
grootste gegraven haven ter 
wereld. De vele scheepmo-
dellen, foto’s en schilderijen 
geven een indrukwekkend 
beeld van de momenten 
waarop geschiedenis werd 
geschreven. 

UW EVENT TUSSEN 
ONZE COLLECTIE

Toast met uw relaties op de 
toekomst naast het model 
van hybride binnenvaart-
schip Semper Fi, oceaan-
stomer ss Leerdam of foto’s 
van de oprichting van de 
Holland-Amerika Lijn.
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DINER-
ARRANGE-
MENTEN
Onze keuken maakt bij het bereiden van uw 
buffet, geserveerd diner, walking dinner of 
barbecue gebruik van seizoen producten. 
Dat betekent: lekker vers, duurzaam en vol 
smaak! De hierna gepresenteerde gerechten  
dienen alleen ter inspiratie. Afhankelijk van 
het seizoen doen wij u graag een definitief 
voorstel tegemoetkomen.

WALKING DINNER
Met bijvoorbeeld:
Voorgerecht 
3 Vitello tonato, zacht gegaard kalfsvlees met 
 tonijnmayonaise
3 Pompoensoep met specerijen
Hoofdgerecht
3 Risotto met groene asperge en 
 Parmezaanse kaaskletskop
3 Kabeljauw met zoete aardappelpuree en 
 cherrytomaat
3 Kalfssukade met aardappelolijfolie mousseline 
 en geroosterde wortel
Dessert
3 Mascarpone crème met chocoladeschuim 
 en kruim
   Volwassen
  Prijs p.p. € 36,50

CAPTAINS DINER
Traditioneel kapiteins diner bestaande uit 
kapucijners, spek, piccalilly, tafelzuren, mosterd en 
aardappel.

Prijs p.p. € 15,00

BBQ DINER
In kleine gerechtjes gepresenteerd vanaf de BBQ. 
 
Met bijvoorbeeld:
3 Gambaspies met aïoli en gegrild brood 
3 Papilotte gevuld met tomaat, courgette, 
 aubergine en mozzarella 
3 Gemarineerde kippendijen, rucola stamppot 
 en mosterdsaus
3 Gegrilde entrecote met een salade van 
 paddenstoelen 
3 Geroosterde ananas met kokosschuim en 
 vanille ijs 
  Volwassen
  Prijs p.p. € 36,50

De barbecue is van 20 tot 80 personen te boeken. 
De gerechten worden voor het oog van de gast bereid en op 
de hand of als klein gerechtje geserveerd. De sfeer is onge-
dwongen, staand en zittend op een authentieke locatie met 
uitzicht op onze museumhaven.

Wij serveren onze diners van 8 tot 50 personen. Vanaf 50 personen 
werken wij samen met een externe cateraar.
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PROOST!

Groepsfoto op het dek van het passagiersschip ‘Slamat’ van de Rotterdamsche Lloyd, 1937.

BORRELARRANGEMENT 
Alleen te boeken i.c.m. een vergaderarrangement.   
  
3 1 uur onbeperkt wijn, (malt)bier, frisdranken, 
 jus d’orange en waters
3 Bakkerszout en notenmelange
3 Gemengde snacks
  Volwassen
  Prijs p.p. € 12,50

DRANKENARRANGEMENT  
Uitkoop dranken uit het Hollands assortiment bestaande uit wijn (wit 
en rood), (malt)bier, frisdranken, jus d’orange, plat en bruisend water.
3 Eerste uur € 9,50
3 Ieder volgend uur € 5,75

VERGADERARRANGEMENT     
3 2 uur onbeperkt wijn, (malt)bier, frisdranken, 
 jus d’orange en waters
3 Bruchetta’s ( 3 p.p.)
3 Bakkerszout en notenmelange
3 Gemengd warm bittergarnituur (2,5 hapjes p.p.) 

Onder eerste 2 uur Prijs p.p. € 26,25
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We hebben twee zalen voor vergaderingen of presentaties met 
een stoere robuuste uitstraling met veel staal en beton. Hier 
vergadert u tussen enkele unieke schilderijen, fotografie en 
scheepsmodellen uit onze museumcollectie en in zalen wiens 
naam komt van maritiem entrepreneurs van weleer die de 
Rotterdamse haven hebben laten uitgroeien tot de Maritime 
Capital of Europe van vandaag. 

VERGADERING 
OF 
PRESENTATIE 
IN MARITIEME 
SETTING

Bent u voor uw vergadering of presentatie op zoek naar een 
unieke locatie in het hart van Rotterdam? Ontvang uw gasten in 
één van onze moderne vergaderzalen in historische setting!

VERGADEREN TE MIDDEN 
VAN DE ROTTERDAMSE 
GESCHIEDENIS
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ALTIJDEXPOSITIE

100

RECEPTIE

90

PRESENTATIE

42

DINNER

VEROLMEZAAL XL

Het ontwerp van de Verolmezaal kenmerkt zich 
door een robuuste, maritieme stijl gecombineerd 
met oranje staal en stoer, grijs beton. Foto’s en een 
scheepsmodel uit de collectie illustreren de onder-
nemer waar deze zaal naar is vernoemd, Cornelis 
Verolme (1900-1981), een van de bekendste 
scheepsbouwers die Nederland ooit heeft gekend.

VEROLMEZAALENGELBRECHTZAAL

Onze Verolmezaal en de Engelbrechtzaal kunnen 
ook met elkaar gecombineerd worden voor een 
optimale capaciteit en functionaliteit. Gecom-
bineerd bieden de zalen een capaciteit van 80 
personen in presentatieopstelling.

TECHNIEKUNIEK MEETING PRESENTATIEALTIJDTECHNIEK

Hier vergadert u in historische maritieme setting, tussen 
enkele objecten uit de collectie waaronder een levens-
groot schilderij van onze oprichter Prins Hendrik “de 
zeevaarder” (1820-1879) en een schilderij van naam-
gever Willem Anton Engelbrecht (1874-1965), een van 
onze belangrijkste mecenassen, een van de oprichters 
van de Graan Elevator Maatschappij en jarenlang voor-
zitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel.

BOARDROOM

10

ALTIJDEXPOSITIE TECHNIEK MEETING PRESENTATIE

8065

RECEPTIE
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• Comfortabele vergaderzaal uitgerust met WIFI, beeld en geluidstechniek
• Gratis entree tot het museum
• Ontvangst met koffie, thee en roomboter koekjes
• Flip-over, schrijfblokken en schrijfgerei
• Onbeperkt koffie, thee en Chaudfontaine
• Pauze met een zoete lekkernij
• Broodjeslunch inclusief soep, salade of hartige snack

* Prijs is exclusief huur | >20 personen

DAGDEEL

€ 38,75  P.P.*

• Comfortabele vergaderzaal uitgerust met WIFI, beeld en geluidstechniek
• Gratis entree museum
• Ontvangst met koffie, thee en roomboter koekjes
• Flip-over, schrijfblokken en schrijfgerei
• Onbeperkt koffie, thee en Chaudfontaine
• Pauze met een zoete lekkernij
• Broodjeslunch inclusief soep, salade of hartige snack
• Middagpauze met ‘Pinky Rose’ smaakwater en hartige snack

* Prijs is exclusief huur | >20 personen

HELE DAG

€ 45,75 P.P.*

VERGADER-
ARRANGE-
MENTEN vanaf 8 personen
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PERSONEELS- 
OF 
FAMILIEUITJE

Het Maritiem Museum Rotterdam is bij uitstek 
geschikt als locatie voor een maritiem dagje uit 
met collega’s, relaties of familie. Ga mee op reis 
door ons maritieme heden en verleden in eigen-
tijdse tentoonstellingen voor grote én kleine avon-
turiers. 

NIET VOOR LANDROTTEN!
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UNIEKE RONDVAARTEN MET 
MUSEUMSCHEPEN
We bieden unieke rondvaarten met onze museumschepen 
door de Rotterdamse haven aan, écht een bijzondere bele-
ving op een varend stukje geschiedenis. Vaar mee met een 
voormalige stoomsleepboot van de Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij (RDM) of een Havendienst, die als patrouille-
vaartuig, blusboot of ijsbreker tijdens de wederopbouw het 
gezicht van de haven bepaalden. Of gooi de trossen los met 
een rondvaart op een van onze topstukken, de enige nog 
bestaande Rijnstoomsleper Pieter Boele. De rondvaart duurt 
ongeveer 2 uur en gaat langs de skyline van Rotterdam en 
de haven.

VAAR JE 
MEE? 

LUNCHPAKKET VOOR 
AAN BOORD €14,50 PP
Brood divers belegd (2 pp)
Seizoensfruit
Petfles Chaudfontaine 
Snoepreep

VAREND ERFGOED 
Wist u dat de bemanning 5 dagen 
bezig is voordat het stoomschip 
“onder stoom” is en de trossen los 
kan gooien?

TARIEVEN PER RONDVAART, 
onder voorbehoud van actuele brandstofprijzen.

Motorsleepboot Havendiensten,  

Rijnstoomsleper Pieter Boele  

Stoomsleepboot Dockyard V   

Stoomsleepboot Volharding I  

De opbrengst komt volledig ten goede aan het onderhoud van het museumschip. 

€ 285 excl. btw

€ 1400 excl. btw

€ 1400 excl. btw

€ 950 excl. btw

12p 

55p 

40p 

40p 



OP HET WATERIN OVERLEGBELEVING
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GEEN ZEEBENEN? 
Laat je dan verrijken met een rondleiding!
Onze ervaren rondleiders vertellen alle ins en 
outs over de tentoonstellingen, de collectie en de 
verhalen over de maritieme wereld van vroeger en 
vandaag. Deze rondleidingen duren een uur. Per 
rondleiding worden twee tentoonstellingen bezocht 
of de museumhaven waarbij u ook aan boord gaat 
van enkele museumschepen.

GROEPSARRANGEMENT 
(VANAF 8 PERSONEN)  
Volwassenen  €36,50 pp

3 Koffie ontvangst met vers appelgebak
3 Broodjeslunch
3 Entree tot het museum

KOSTEN PER GROEP VAN MAXIMAAL 
20 PERSONEN:
Nederlandstalig € 70,00
Engels-, Duits of Franstalig € 80,00

RONDVAART DOOR HET MARITIEM DISTRICT
Met onze elektrische Waterbus ontdekt u de binnenhavens van 
het Maritiem District, daar waar de Rotterdamse haven ooit 
begon, van Leuvehaven, de Wijnhaven, de Oude Haven tot het 
Haringvliet. Deze rondvaart duurt 30 minuten.

Elektrische Waterbus   € 69,50 excl. btw  12p



MUSEUM-
CAFÉ HET 
LAGE LICHT

AHOI!

Het museumcafé heeft een frisse, maritieme uitstraling 
en een eigentijds interieur. Centraal staat een scheeps-
model van de ‘Nieuw Amsterdam’, een voormalig vlag-
genschip van de Holland Amerika Lijn van maar liefst 2,5 
meter. In het interieur zijn meerdere scheepsmodellen te 
bewonderen, bijvoorbeeld van een Engels lichtschip, een 
roeiboot, een kruidnagelschip en het prototype van een 
vrachtschip dat op atoomkracht zou kunnen varen.

GOOI HIER UW ANKER UIT
Vernoemd naar de vuurtoren in de Maritiem 
Museum Haven is ons museumcafé uw thuis-
haven voor een receptie of borrel met uitzicht op 
de Leuvehaven en de museumschepen.

70 50 100

RECEPTIE RECEPTIE

EXPOSITIE

WALKING DINNER DINNER

NA 17:00BELEVING

UITZICHT OP DE 
MUSEUMHAVEN
Het museumcafé Het Lage Licht 
is uitermate geschikt voor lunch, 
borrels tot 100 personen, buffet 
of diner en onder bepaalde 
voorwaarden exclusief te huren, 
binnen en buiten openingstijden 
van het museum.

LAGE LICHT
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DEZE 
KLANTEN EN 
PARTNERS 
GINGEN U 

VOOR

“WE HEBBEN ONS ERG 
WELKOM GEVOELD!” 
3 STC Group “EEN GROOT 

SUCCES” 
3 Ampelmann

“EEN GESLAAGD 
KERSTDINER EN 
RONDLEIDINGEN!” 
3 Oxbow Energy

“BEDANKT VOOR 
JULLIE HULP TIJDENS 
ONS EVENT” 
3 TOS 

“HELEMAAL 
NAAR WENS” 
3 Politie Rotterdam

 “HET 
SYMPOSIUM 
WAS EEN 
GROOT 
SUCCES” 
3 Van Oord
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BEREIKBAAR-
HEID EN 
PARKEREN

Het Maritiem Museum ligt aan de kruising Blaak / Cool-
singel, midden in het Maritiem District, in het centrum van 
Rotterdam. Het museum is uitstekend bereikbaar met het 
OV, de auto of over het water met de Waterbus of Watertaxi.

UITSTEKEND 
BEREIKBAAR

PARKEREN

VOORDEEL VOOR ONZE 
PARTNERS

Het museum heeft geen eigen parkeerge-
legenheid maar in de directe omgeving, 
langs de Schiedamsedijk of in de meer-
dere nabijgelegen parkeergarages in het 
centrum, kunt u betaald parkeren. 
We bieden 20% korting in de Westblaak 
APCOA parkeergarage, Hartmansstraat 
35 Rotterdam. Deze ligt op nog geen 5 
minuten loopafstand van het museum.

Partners van het Maritiem Museum bieden 
we korting op zaalhuur. Ga naar maritiem-
museum.nl/word-partner voor meer infor-
matie over een partnerschap of vraag ons 
naar de mogelijkheden.

Maritiem Museum

Beurs

Blaak
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http://maritiemmuseum.nl/word-partner
http://maritiemmuseum.nl/word-partner
https://www.google.nl/maps/place/Maritime+Museum/@51.9175696,4.480026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c4335e5dc499e7:0x2513089d6c8e4afb!8m2!3d51.9175663!4d4.4822147


WIJ STAAN 
VOOR U 
KLAAR

HEEFT U VRAGEN OF WILT 
U MEER WETEN OVER DE 
MOGELIJKHEDEN? NEEM 
CONTACT MET ONS OP! 

Maritiem Museum 3 Leuvehaven 1
3011 EA  Rotterdam 3 Maritiem District
010 402 92 64  3 sales@maritiemmuseum.nl

Matroos P.H.J. Doesburg van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’.
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tel:0104029264
mailto:sales%40maritiemmuseum.nl%20?subject=


WELKOM 
AAN 
BOORD!
GOOI HIER UW ANKER UIT
2 Uw event tussen een collectie die behoort 
 tot de wereldtop
2 Met uitzicht op historische museumhaven
2 Maritieme toplocatie in hartje Rotterdam
2 Wisselende tentoonstellingen als decor

maritiemmuseum.nl/zakelijk


