
MONUMENT MEETINGS
Inspirerende vergader- en evenementenlocatie 
in een uniek decor van historie en design. 



MONUMENT MEETINGS is gevestigd in de Kruiskerk in 

Amstelhoek, een dorpje aan de rivier de Amstel, rustig 

en centraal gelegen vlakbij Schiphol en Amsterdam. 

De Kruiskerk is een rijksmonument uit 1926, gebouwd in 

de stijl van de Amsterdamse School. 

Sinds 2010 is het gebouw in particuliere handen en niet 

meer in gebruik als kerk.

Rond de kerk ligt een fraai aangelegde privétuin.

RIJKSMONUMENT



De monumentale kerk is van binnen geheel verbouwd en 

heeft een modern interieur met een high-end 

designinrichting.

Een plek waar alles samenkomt.

Licht, lucht en ruimte. Historie en toekomst.

Inspiratie en comfort.

HISTORY MEETS DESIGN



MONUMENT MEETINGS is geschikt voor groepen tot 50 

personen. U huurt de gehele ruimte van 500 m2 exclusief 

voor uzelf.

Er is een ruime en lichte bovenverdieping van 120 m2 

waar verschillende vergaderopstellingen mogelijk zijn.

De begane grond beschikt over een grote, moderne 

woonkeuken met alle mogelijke apparatuur en meerdere 

ruimtes, waar men zich eventueel kan opsplitsen.

EXCLUSIEF



Voor de catering werkt MONUMENT MEETINGS samen met 

lokale ondernemers. 

Aandacht voor kwaliteit en detail staat altijd voorop.

Wilt u een simpel ontbijt, een uitgebreide lunch, een 

verzorgde borrelplank of een 3-gangendiner? 

Het is allemaal mogelijk. 

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

CATERING



o Rustig en centraal gelegen vlakbij Schiphol en 

Amsterdam

o Rijksmonument

o Geschikt tot 50 personen

o Huur exclusief voor 500 m2 verdeeld over meerdere 

ruimtes

o Modern interieur met een high-end designinrichting

o Grote fraai aangelegde privé tuin

o Gratis parkeren op eigen terrein

Facilitaire voorzieningen: wifi, 65-inch televisie op verrijdbare standaard, Sonos 
audiosysteem, flip-over, workshopmaterialen.

SAMENGEVAT



Alle prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

PRIJZEN

Huur exclusief van de gehele accommodatie

1 dagdeel € 800,-

2 dagdelen € 1.550,-

Hele dag € 2.150,-

Dagdelen:

09.00 – 12.30 uur | 13.30 – 17.00 uur | 18.30 – 22.00 uur

Food & beverages vergaderarrangement p/p

1 dagdeel € 13,50

2 dagdelen € 24,00

Hele dag € 30,00



MONUMENT MEETINGS
Piet Heinlaan 3, 1427 AB Amstelhoek

+31 (0)20 211 76 68
info@monumentmeetings.com

www.monumentmeetings.com | www.monumentweddings.com

Meer informatie nodig?


