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Bij het Hollywood Event Center staat beleving centraal. Ons doel is om u een optimale beleving en ervaring mee te geven 
die u niet snel zal vergeten!
 
De perfecte combinatie van onze vele leisure activiteiten en horeca zorgt ervoor dat het Hollywood Event Center een uniek 
concept is in Nederland!
 
In de leisure-sector hebben wij al veel ervaring opgedaan met het exploiteren van zes Glowgolf locaties en diverse Escape 
Rooms. Met het Hollywood Event Center is er nu een hele reeks aan nieuwe activiteiten bijgekomen zoals een interactieve 
minigolf, 24 race simulatoren, X-Cube escape rooms, interactief darten, shuffleboarden, curlen op een synthetisch ijs, silent 
disco en poolen. Binnen het pand van ruim 4000 m2 lopen leisure activiteiten en horeca vloeiend in elkaar over in een mooie 
lounge-achtige sfeer. Hollywood event Center beschikt over een groot podium waar zelfs artiesten, band of dj uw feest 
compleet kunnen maken. Niets is ons te gek.
 
En tussen alle activiteiten door neemt u plaats in een van de diverse lounge hoeken of schuift u gezellig aan in onze cocktailbar. 
Het zal u en uw gasten aan niets ontbreken.
 
Hollywood Event Center is de ideale locatie voor uw bedrijfsfeest, product lancering en zelfs vergaderen behoort tot de 
mogelijkheden. Neem onze Red Bull Racing vergaderkamer met 12 vergaderplaatsen, alsof u zich in de pitbox van Red Bull 
Racing begeeft. 
 

Wij ontvangen u graag voor a unique experience!

BE PART OF A UNIQUE EXPERIENCE!
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Hollywood Event Center 

Adres: Cor Kieboomplein 515, 3077 MK Rotterdam 

Contactpersoon: Manfred Vermunt
E-mail: manfred@hollywoodeventcenter.nl
Telefoonnummer: +31 6 21 42 45 57
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UNLIMITED LEISURE
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LEISURE ACTIVITEITEN 

Lucky Putt Minigolf
Al onze te gekke banen hebben hun eigen op maat gemaakte hindernissen en creëren een unieke 
sfeer. In tegenstelling tot elke andere minigolfbaan, bieden ze een interactief spel waarbij tijd en high 
scores belangrijk zijn. Je probeert dus niet in zo min mogelijk slagen de banen te spelen, maar je 
probeert de hoogste score te halen in een bepaalde tijd. Dit leidt vaak tot hilarische taferelen. Deze 
unieke vorm van minigolf, waarbij door middel van digitale techniek je score wordt bijgehouden, vind je 
nergens anders!

We gebruiken dus geen papieren scorekaarten meer, maar interactieve schermen die jouw score 
automatisch bijhouden. Voordat je een ronde speelt, wordt elke stick en bal gekoppeld aan een 
speler. Dit betekent minder tijd om bij te houden wie er vals speelt en meer tijd voor gezelligheid, 
ijskoude drankjes en heerlijke borrelplanken! 

Street Curling
Onze curlingbanen hebben een gebogen baanoppervlak, wat zorgt voor een extreem realistische 
gameplay. Daarnaast kunnen onze curling stenen echt ‘curlen’, wat zorgt voor een veel strategischer en 
opwindend spelverloop.

Deze leuke en toegankelijke activiteit kan door iedereen worden gespeeld. Kortom, een ideale activiteit 
voor grote groepen en bedrijven om teambuilding een nieuwe boost te geven! 
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Racesquare Rotterdam
Stap in één van onze 24 (waaronder 4 full motion) race simulatoren en beleef een fantastische race 
experience en race over Circuit Zandvoort of één van de andere beroemde circuits ter wereld! Een 
ervaring die zo dicht mogelijk bij die van een Formule 1-coureur in de buurt komt, maar tegelijkertijd 
geen race of game ervaring vereist. 

Wij stellen tijdens jullie verblijf alles zo in, dat het racen voor iedereen toegankelijk is. Wil je wat extra 
uitdaging en bijvoorbeeld zelf schakelen of geen assists, dan kan dat natuurlijk ook!

Bij ons kun je met maar liefst 20 personen tegelijk deelnemen aan een race. Tijdens de race kun je 
live met elkaar praten via de “talk” knop op je high tech racestuur. De namen van alle deelnemers zijn 
tijdens de race voor elkaar zichtbaar, zodat je precies ziet wie op welke positie staat. Tijdens de race 
ervaar je fysieke en (audio)visuele elementen zoals rook- en lichteffecten en force feedback van je 
stuur. Zo word je bijvoorbeeld gewaarschuwd voor crashes of gele vlag situaties, en voel je precies 
wat de wagen doet via de force feedback van je stuur.

Iedere race wordt begeleid door een persoonlijke Race Marshall. Hij of zij legt de belangrijkste zaken 
uit, zoals uit welke knoppen op het stuur je kunt gebruiken, welke regels er gelden tijdens het racen en 
voorziet elke race van live commentaar.

Na de race krijgt iedereen de uitslag en rondetijden mee en kun je nog even die snelste rondetijden 
met elkaar vergelijken.
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X-Cube Escape Room
In een X-Cube Escape Room kun je allerlei verschillende belevingen doen. Denk aan het oplossen van 
een moord, het kraken van een bankkluis of het ontmantelen van een bom. Het huidige game-scenario 
omvat een missie die jullie opleidt tot een echte secret agent en geloof ons… dat lukt jullie niet zomaar.

Zie de X-Cube als een state of the art kruising tussen een escape room en een videogame. Wij noemen 
het de “next generation escape experience”.

De X-Cube bestaat uit een goed geventileerde kubus van 16 m², heeft een enorm touchscreen, nog een 
aantal kleinere schermen en is ingericht volgens een bijpassend thema. Een complete beleving voor 2-4 
personen waarin geluid, beeld en spel samenkomen en die je volledig meeneemt in het verhaal.

In de X-Cube zit een groot 4K display met touchbediening. Je hebt dus haarscherp beeld aangevuld 
met vol geluid om de beleving helemaal compleet te maken.

Net als een normale escape room heb je een uur de tijd om de X-Cube te kraken. Werk dus goed 
samen en communiceer goed. Wie weet zetten jullie wel de hoogste score neer!

Het is tevens mogelijk om 2 of zelfs 3 X-Cubes met een gezelschap tegelijk te spelen en zo te battlen 
tegen elkaar. 
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Interactive Darts
De game changer in interactieve darts! Ontdek onze interactieve darts-ervaring, waarmee je in vijf 
verschillende games kunt strijden om de ultieme interactieve dartskampioen te worden. Ervaring is 
niet nodig en iedereen kan spelen!

Je speelt op een echt dartbord met echte darts, waaroverheen een interactief spel geprojecteerd 
wordt. Alle gameplay-graphics worden geprojecteerd, dus targets verschijnen op het dartbord zelf. 
Dit in combinatie met geweldige geluidseffecten zorgt voor de meest meeslepende dartervaring ooit!

Shuffleoard / Shuffle Pucks
We hebben het traditionele shuffleboard naar een nieuwe dimensie gebracht d.m.v. een ongeëvenaarde 
vision-technologie, die de exacte locatie van de pucks op de tafel identificeert, automatisch de punten 
optelt en spelers naadloos door drie unieke games leidt via een interactief gamescherm. 

Beerpong
De hight-tech variant van het klassieke beerpong spel! Speel verschillende hilarische spellen op de 
interactieve beerpong tafel. Gieren van het lachen gegarandeerd!
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Poolbiljart
Gewoon een ontspannen potje poolbiljart spelen op je eigen niveau of een krachtmeting met je 
vrienden of collega’s? Wij hebben in totaal 3 pooltafels tot onze beschikking waar jullie terecht kunnen.

Silent Disco
Ook op zoek naar silent disco voor jouw evenement? Onze koptelefoons zijn uitermate geschikt voor 
verschillende soorten evenementen. Zo kan je een feest geven exclusief voor jouw gasten, een congres 
in verschillende talen organiseren of verschillende workshops in één ruimte houden.
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UNLIMITED LEISURE PAKKETTEN

Unlimited Leisure betekent alle leisure activiteiten die vrij te gebruiken zijn voor een tijdsduur van 3 uur. 

Op dit moment zijn de golfbanen en de curlingbanen nog niet te boeken dus de onderstaande prijs is 
op basis van Unlimited Leisure op de begane grond. De activiteiten op de begane grond zijn; 
sim-race, interactieve darts, X-Cube Escape Room, beerpong, shuffleboard, shuffle pucks en poolbiljart.

De rechterrij geeft de full price weer als ook de minigolf- en curlingbanen beschikbaar zijn.

Voor aantallen van 50 tot 175 personen wordt een bedrag gerekend van € 26,50 p.p. per 3 uur. Met 
de bovenverdieping erbij (minigolf en curling) wordt dit € 33,50 p.p. Echter is de zaal dan niet exclusief 
gereserveerd voor de groep. Indien men toch de zaal wenst af te huren dan dient, daar voor de 
begane grond, € 650,00 extra per uur voor betaald te worden. 

Kortom, 3 uur kost € 1950,00 afhuur. Extra uur unlimited leisure is + € 10,00 p.p.

Groepen tot 50 personen dienen volgens de reguliere prijzen van de leisure-activiteiten een pakket 
samen te stellen. Afkoop drank en diner kan wel vanaf 20 personen.
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CAPACITEIT ACTIVITEITEN 

Minigolf 1
Minigolf 2
Non Motion Race Sims
Full Motion Race Sims
X-Cube Escape Room 
Shuffleboard
Interactive Darts
Street Curling
Beerpong
Poolbiljart
Silent Disco 

9
9

20
4 
3
3
5 
2 
3
3 

60

holes
holes
non motion sims
full motion sims
escape rooms
shuffleboards
dartborden
curlingbanen
beerpongtafels
pooltafels
headsets

54
54
20
8

18
12
20
8

12
12
60

pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur
pers. per uur

Totaal 278 pers per uur
Bij een 3 uurs arrangement is de totale capaciteit 798 personen. Samen met live music op het podium 
die het publiek bezighoudt, is dit het maximale aantal. Bij aantallen boven de 500 personen is een 4e 
uur leisure aan te raden.
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DRANK ARRANGEMENTEN (minimaal 3 uren)

Regular 

Deluxe

Arrangement Regular is een Hollands assortiment bestaande uit:
Frisdranken (exclusief Red Bull), mineraalwater, huiswijnen, bier van de tap (Hertog Jan, 
Budweiser, Jupiler), Hoegaarden Radler, Hertog Jan 0.0, Hoegaarden Radler 0.0, koffie en thee

Arrangement Deluxe is arrangement Regular uitgebreid met:
Red Bull, overige wijnen, speciaal bieren van de tap, Corona, Desperados, Likeuren, PSV, 
Binnenlands Gedistilleerd, Johnny Walker Red Label, Southern Comfort, Jim Beam, Jameson, 
Jack Daniel’s Tennessee, Eristoff, Eristoff Red, Bacardi Carta Blanca, Bacardi Lemon, Bacardi Razz, 
Bacardi Spiced, Bacardi Carta Negra

Exclusive

Open Bar -

Arrangement Exclusive is het arrangement Deluxe uitgebreid met:
Diverse Cocktails

Alle drank op nacalculatie
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ONTVANGST ARRANGEMENTEN (alleen verkrijgbaar als aanvulling bovenop uw drank arrangement)

Rustig arriveren en voorafgaand alvast genieten? Kies dan uit één van onze ontvangst arrangementen!

Prosecco

Mousserende Wijn

Ferrari F1 Podium Celebration BottleFerrari Brut

Loredan Gasparini Asolo 
Prosecco Superiore Spumante

Limited Edition
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FOOD ARRANGEMENTEN

Borrel & Bites Arrangement

Regular 

Shared Dining Arrangementen

Luxe notenmix, olijven, kaas/worst gesneden, roomboter kaasvlinders 
en warm bittergarnituur

Charcuterie, olijven, gerookte zalm, fried prawns, onion rings, moink balls, 
kipspiesjes, brood met smeersels en frites

Deluxe 
Charcuterie, olijven, peppadews, gerookte zalm, fried prawns, kroketjes, 
onion rings, moink balls, kipspiesjes en sliders
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Fried Platter
Chicken filet strips, nacho cheese bites, onion rings, calamaris, fried prawns 
en bitterballen

Cold Platter

Chicken Platter

Meat Platter

Gemarineerde olijven, peppadews, notenmix, fuet, parmaham, manchego, 
Rotterdamsche Oude kaas en gerookte zalm

Kippeling, chicken drums. yakitori, chicken poppers en garlic butter chicken

yakitori, ribfingers, moink balls, kippeling en beef tataki

Al het maatwerk is bespreekbaar
3 Gangen keuzemenu op aanvraag (tot maximaal 50 personen) 
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RED BULL BOARD ROOM (vergaderruimte)
Verhuur vanaf 3 uur.
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VERGADER ARRANGEMENTEN (Red Bull Room)
Verhuur vergaderruimte vanaf 3 uur.

3 uur vergaderen:
3 uur vergaderen + 1 uur sim-racen: 

Optioneel uit te breiden met 
Drank- en luncharrangement

Of optioneel uit te breiden met 
Drank- en shared dining arrangement

Al het maatwerk voor een drank- en foodarrangement is bespreekbaar
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BE PART OF A
UNIQUE EXPERIENCE

Hollywood Event Center 

Adres: Cor Kieboomplein 515, 3077 MK Rotterdam 

Contactpersoon: Manfred Vermunt
E-mail: manfred@hollywoodeventcenter.nl
Telefoonnummer: +31 6 21 42 45 57


