
Heineken Tour
zelfstandig 
maandag t/m vrijdag
10.00 – 16.00 uur

guided 
vrijdag en zaterdag
60 min. / vanaf 4 personen

State-of-the-art vergaderen
in het Heineken Gebouw 
Rotterdam
Vergaderen, feesten of presenteren op 
een plek waar een van de bekendste
merken ter wereld geschiedenis schreef? 
Dat kan in het Heineken Gebouw
Rotterdam. Welkom!

Workshop Bierbehandeling
Zelf leren tappen tijdens de workshop 
Bierbehandeling in onze prachtige 
Secret Bar. In deze workshop krijg je 
uitleg over het brouwproces en leer je 
zelf het perfecte biertje tappen.
Neem contact op om te reserveren 
(vanaf 12 personen)

Fine dining
Wil jij culinair uit eten en hierbij een 
unieke ervaring beleven op een mooie 
locatie waarbij alles draait om details?
Neem contact op om te reserveren 
(vanaf 6 personen)

Actuele prijzen vind je op heinekengebouw.nl

Current prices can be found at heinekengebouw.nl

Heineken Tour
independent 
Monday till Friday
10 – 4 pm

guided 
Friday and Saturday
60 min. / from 4 people

State-of-the-art meetings
in the Heineken Building 
Rotterdam
Meeting, partying or presenting in a 
place where one of the best known
brands in the world made history? 
You can do that in the Heineken Building
Rotterdam. Welcome!

Workshop Beer treatment
Learn to tap yourself during the Beer 
Treatment workshop in our beautiful 
Secret Bar. In this workshop you will 
receive an explanation about the 
brewing process and you will learn to 
tap the perfect beer yourself.
Contact us to make a reservation 
(from  12 people)

Fine dining
Do you want to have a culinary dinner 
and a unique experience in a beautiful 
location where everything revolves 
around details?
Contact us to make a reservation 
(from  6 people)

Heineken
Het merk Heineken is van een kleine 
familie brouwerij in Amsterdam in de 
afgelopen twee eeuwen uitgegroeid 
tot een van de grootste en bekendste 
merken wereldwijd. Niet alleen onder
zoek, innovatie en marketing hebben 
dit merk groot gemaakt, maar vooral 
de mensen achter dit merk zijn een 
drijvende kracht geweest.

Het Heineken Gebouw Rotterdam heeft 
een andere dynamiek dan een regulier 
museum. Hier wordt nog steeds elke 
dag hard gewerkt door allerlei bedrijven 
die zich hebben gehuisvest in dit 
fantastische monumentale pand.

Heineken
Over the past two centuries, the 
Heineken brand has grown from a 
small family brewery in Amsterdam 
into one of the largest and bestknown 
brands worldwide. Not only research, 
innovation and marketing have made 
this brand great, but especially the 
people behind this brand have been a 
driving force.

The Heineken Building Rotterdam has 
a different dynamic than a regular 
museum. Here people still work hard 
every day by all kinds of companies that 
have housed themselves in this fantastic 
monumental building. Heineken Gebouw Rotterdam

Crooswijksesingel 50
3034 CJ Rotterdam
Tel 010 555 5510
www.heinekengebouw.nl

Audiotour in een historisch monument
waar een wereldmerk geschiedenis schreef
Audio tour in the monument where a global brand made history

The Secret Bar
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VERGADEREN
Vergaderen doe je omdat het nodig is,
maar dat betekent niet, dat verga deren 
niet leuk kan zijn. Iedere  vergader ruimte in 
Het  Heineken Gebouw Rotterdam is aan
gekleed en ingericht op basis van authentieke 
thema’s rondom het merk Heineken. 
— You meet because it is necessary,
But that doesn't mean that meetings 
can't be fun. Every meeting room in the 
Heineken Building Rotterdam is decorated 
and furnished based on authentic themes 
surrounding the Heineken brand.

The Family
De inwoners van de wijk Crooswijk, waar het 
Heineken Gebouw is gevestigd, de mede
werkers van het bedrijf, hele families die een 
band opbouwden met Heineken … de mens 
achter het succes staat centraal in deze 
kamer.
— The inhabitants of the Crooswijk district, 
where the Heineken Building is located, the 
employees of the company, entire families 
who built a bond with Heineken ... the person 
behind the success is central in this room. 

The Boardroom
Vergaderen in de kamer waar het allemaal 
begon, dat doe je in The Boardroom. 
Hier  werd ooit gebouwd aan de fundamenten 
van een van de bekendste biermerken ter 
wereld. 

— Meeting in the room where it all 
started, you do that in The Boardroom. 
The foundations of one of the most famous 
beer brands in the world were once built 
here. 

The Worldbrand
Je moet wel een klein beetje gek zijn, wil je 
het plan hebben de wereld te gaan veroveren 
met een biermerk dat zijn oorsprong vindt in 
zo’n klein landje als Nederland.
— You have to be a little bit crazy if you want 
to have the plan to conquer the world with a 
beer brand that are originates in such a small 
country as the Netherlands.

The Lab
Het laboratorium in het Heineken Gebouw 
Rotterdam, heeft een belang rijke rol gespeeld 
in de uiteindelijke samenstelling van het 
Heineken biertje dat over de hele wereld 
bekend is geworden.
— The laboratory in the Heineken Building 
Rotterdam has played an important role 
in  the final composition of the Heineken 
beer  that has become known all over the 
world.

The Freddy
Als er één ding is waarin Heineken zich 
onder scheidt, dan is het wel: marketing!

De  vormgeving, de typografie, de campag
nes, de humor … alles staat in het teken van 
het zorgvuldig ontwikkelde Heineken imago.
— If there is one thing that sets Heineken 
apart, it is: distinction! The design, the 
typography, the campaigns, the humor ... 
everything is dominated by the carefully 
developed Heineken image.

The Office
In de brouwerij was je brouwmeester, 
koetsier, koperslager, portier, simpelweg de 
baas of pennenlikker. Heineken was één van 
de eerste werkgevers waar de ‘mejuffrouw’ 
ook mocht blijven werken na haar huwelijk. 

— At the brewery, 
you were brewmaster, 
coachman, coppersmith, 
doorman,  simply the 
boss or the pencil pusher. 
Heineken was one of 
the first employers that 
allowed the ‘Miss’ to 
keep her job after she got  
married. 
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