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Welkom bij Boompjes 
evenementenlocatie
In het centrum van Rotterdam staat het door architectenbureau Mecanoo ontwor-
pen glazen paviljoen Boompjes. Geniet tijdens uw evenement van het 
panoramische uitzicht op de skyline van Rotterdam met onder andere de 
Willemsburg, de Hef en de Erasmusbrug.  

Met genoegen bieden wij u geheel vrijblijvend ons informatiepakket aan. 
Graag willen wij u erop wijzen dat de omschreven mogelijkheden altijd aan uw 
wensen aangepast kan worden. 

Heeft u naar aanleiding van dit informatiepakket vragen en/of opmerkingen, neem 
dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden.

Algemene informatie
Adres   Boompjes 701
    3011 XZ, Rotterdam
KVK   64791432
BTW   NL8558.46.975.B01
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Aankomst
Wij verzorgen uw hele event graag tot in de-
tails. Er zijn bijvoorbeeld veschillende manieren 
om uw gasten te laten arriveren. We denken 
hierin graag met u mee.

•  Watertaxi
Zorgen dat uw gasten op een unieke manier 
kunnen arriveren op de locatie? Maak gebruik 
van de watertaxi! De aanlegplaats van de wa-
tertaxi ligt op loopafstand.

•  Touringcar
Het is mogelijk om uw gasten met een (of 
meerdere) touringbussen te laten arriveren. 
Deze stoppen recht voor de deur. Het is overi-
gens ook toegestaan om de kade op te rijden 
met personenauto’s.

Omgeving
•  Schip
De Boompjeskade is een vrije aanlegplaats. 
Indien het schip hoog genoeg is kan deze dus 
direct voor de deur aanleggen om de gasten af 
te zetten. 

Parkeermogelijkheden
Parkeergarage De Boompjes bevindt zich op 
nog geen 100 meter afstand en is 24-uur per dag 
geopend. Via de Gemeente Rotterdam kunt u  
voor u en uw gasten waardekaarten inkopen 
met een korting van 10%.
Indien gewenst heeft team Boompjes een 
handleiding voor de bestelprocedure.

De Boompjes Parkeergarage hanteert de vol-
gende tarieven:
• 06:00 uur tot 22:00 uur €2,00 p.u.
• 22:00 uur tot 06:00 uur €1,00 p.u.



Overnachten
Verblijf na uw evenement bij één van onze 
partners:

•  Inntel hotel | 
www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl 
Op loopafstand bevindt zich het viersterren-
hotel Inntel Hotel. Het panoramisch uitzicht 
dat de Boompjes kenmerkt trekt door naar het 
Inntel Hotel, dat zich aan de voet van de 
Erasmusbrug bevind.

•  Mainport Hotel | 
www.mainporthotel.com
Het Mainport is een vijfsterrenhotel dat 
tevens op loopafstand van de Boompjes ligt. 
Dompel je onder in weelderige luxe met heer-
lijke wellness mogelijkheden.

De bovenstaande hotels kunnen wij aanbieden 
voor 15% korting. Indien u interesse heeft kunt 
u altijd informeren naar de mogelijkheden.



Locatie
Materialen
Boompjes Evenementenlocatie is standaard 
uitgerust met state of the art audio en visuele
apparatuur. Daarnaast kunt u gebruik maken 
van de volgende voorzieningen:

• DJ-set apparatuur  € 302,50
• Draadloze microfoon  € 35,00
• Terrasbranders (2) € 50,00
• Flipover  € 35,00
• Beamer + scherm € 125,00
• Televisiescherm € 35,00
• Rode loper  € 42,50
• Podium 4 meter € 100,00

Zaalhuur
Voor deze unieke locatie aan de Maas rekenen 
wij zaalhuur afhankelijk van datum, dagdelen en 
invulling. De locatie is dan enkel toegankelijk 
voor u en uw gasten. De zaalhuur is inclusief de 
volgende zaalvoorzieningen:

•  State of the art audio en visuele apparatuur
•  Gratis WIFI
•  Rolstoel toegankelijk
•  Standaard meubilair (zit en/of statafels)
•  Personeel

Feest 300 Theater 170 Carre 80
Sit down 
diner 120 Receptie 250

Capaciteit
Bij locatie de Boomjes hebben wij, op basis van 
opstelling, de volgende capaciteit:

Decoratie en sfeer
Aan de hand van uw wensen kunnen wij de lo-
catie geheel in sfeer inrichten. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld:
•  Sfeerkaarsjes op de tafels
•  Meubilair (zit en/of statafels)
•  Gepersonaliseerde kleurenverlichting

Bloemen
U kunt denken aan bloemdecoratie op sta-
tafels, dinertafels of een grote eyecatcher in of 
buiten de locatie. Hiervoor werken wij met de 
Sitter bloemen; www.desitterbloemen.nl 
De kleurstelling van de bloemdecoratie is 
nader met u af te stellen. Aan de hand van uw 
wensen zullen de kosten berekend worden. U 
kunt er ook voor kiezen om direct contact op te 
nemen met een bloemist.



Om ervoor te zorgen dat uw gasten niks 
ontbreekt zal er gastvrij en representatief 
personeel aanwezig zijn gedurende uw event. 

Party Manager 
De Party Manager is uw aanspreekpunt gedu-
rende het evenement. De Party Manager is 2 
uur vóór en 2 uur na het evenement aanwezig 
in verband met de op- en afbouw. 

Bediening 
De bediening is representatief gekleed en zal 
het u en uw gasten geheel naar wens maken. 
De bediening is 1,5 uur vóór en 1,5 uur na het 
evenement aanwezig.

Gastheer
Bij evenementen die plaatsvinden in de avond 
zal er een gastheer aanwezig zijn. De gastheer 
is er 30 minuten vóór aanvang tot aan 30 minu-
ten na het einde van het evenement. 

Personeel



e

Drinken &  Eten 
Open bar
Indien u geen gebruik wenst te maken van de 
genoemde drankarrangementen kunt u gebruik 
maken van een Open Bar. Alle consumpties 
worden op basis van nacalculatie gefactureerd. 

Ontvangst
Laat uw gasten verwelkomen met koffie, thee 
en water.
• Koffie, thee, water €2,75 per persoon

Bubbels & cocktails
Uiteraard kunt u onze drankarrangementen 
aanvullen met prosecco, champagne en/of 
cocktails.
• Glas cava of prosecco  €7,75
• Glas champagne   €11,50
• Diverse cocktails     vanaf €7,25

Diner
Tijdens uw evenement kunnen wij voor u en uw 
gasten een feestelijk diner, buffet, barbecue of
walking dinner serveren. Graag zouden wij samen 
met u in een persoonlijk gesprek de culinaire 
invulling van het diner bespreken. Wij werken 
samen met onze cateraar partners:

Van der Linde | www.vanderlindecatering.nl 
Van der Linde Catering richt zich op het kwalitatief 
hoogwaardig verzorgen van eten. Zij doen dit met 
passie, een flinke dosis creativiteit, persoonlijke aan-
dacht en jarenlange ervaring.

Meneer de Kok Catering | www.meneerdekok.nl
Bij Meneer de Kok zijn ze van mening dat de cate-
raar een feest of evenement kan maken of breken. 
Zij begrijpen daarom het belang van kwaliteit, 
gastvrijheid en oog voor detail.

Drankarrangementen
Gedurende uw evenement kunt u gebruik ma-
ken van onze drankarrangementen*. 

Binnenlands gedestilleerd
U en uw gasten kunnen onbeperkt (gedurende 
een bepaalde tijd) genieten van ons binnen-
lands gedestilleerde assortiment (huiswijn, bier, 
fris, Port, Sherry, Vermout, Hollandse jenevers, 
vruchtensappen, koffie en thee)
• €7,75 per persoon per uur incl. BTW*

Buitenlands gedestilleerd
Met dit arrangement kunnen u en uw gasten 
onbeperkt (gedurende een bepaalde tijd) ge-
nieten van alles dat drankarrangement 1 biedt, 
plus onze buitenlands gedistilleerde dranken 
zoals whisky, rum, wodka, cognac en likeuren. 
• + € 2,25 per persoon per uur incl. BTW*

* Minimale afname van 4 uur. Op non-alcoholische dran-
ken wordt 9% BTW berekend, op alcoholische dranken 
21% BTW. Bij gebruik van drankarrangementen gaan wij 
uit van een verdeling van 3/10 non-alcoholisch en 7/10 
alcoholische dranken. Drankarrangement 2 valt volledig 
onder 21% btw. 
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Tafelgarnituur & borrelhapjes
Tijdens uw evenement zal het u en uw gasten 
aan niks ontbreken. Bij ontvangst zal er passen-
de tafelgarnituur gereed staan en gedurende 
het evenement wordt dit aangevuld. Daarnaast 
kunt u tijdens uw evenement gebruik maken 
van borrelhapjes.

Tafelgarnituur
Bestaande uit een luxe notenmix en gemengde 
zoute koekjes.
• Tafelgarnituur   €2,10 per persoon

Borrelgarnituur
Bestaande uit bitterballen, butterfly garnalen, 
mini kaassoufflés, kipkrokant en vlammetjes.
• Borrelgarnituur  €1,09 per hapje

Late night snack
Bestaande uit puntzak friet met saus.
• Puntzak friet   €3,80 per persoon

Bovenstaande opties zijn slechts een impressie. We 
kijken liever naar een culinaire invulling op maat.  
   



Partners   -Eten & drinken-
Van der Linde Catering
www.vanderlindecatering.nl
Van der Linde Catering concentreert zich op 
het kwalitatief hoogwaardig verzorgen van eten 
en drinken op maat. Ze zijn altijd flexibel en 
werken vanuit het verlangen om van het leven 
te genieten. Hun plezier in het werk is de basis 
voor de hoogwaardige dienstverlening die zij 
leveren, en dat merk je. De door Van der Linde 
Catering geleverde producten onderscheiden 
zich al jaren van de massa met creatieve culinai-
re innovaties en verrassende concepten. 

Meneer de kok   www.meneerdekok.nl
Het begon met een droom in 2005. Al snel 
groeide Meneerdekok door tot een volwaardig 
cateringbedrijf met een eigen professionele 
kookstudio in Rijswijk. Bij meneer de kok zijn 
ze van mening dat de cateraar een feest of 
evenement kan maken of breken. Zij begrijpen 
daarom het belang van kwaliteit, gastvrijheid en 
oog voor detail. 

Cocktailtimes  www.cocktailtimes.nl
Bij Cocktailtimes hebben ze een passie: het 
maken van de lekkerste cocktails. Dit doen zij 
het liefst vanachter hun mobiele LED-verlichte 
cocktailbar waarmee ze op verschillende even-
ts, zoals bruiloften of borrels, cocktails maken. 
Doordat ze enkel gebruik maken van vers fruit, 
A-merk dranken en professionele bartenders, 
vormen zij de lekkerste toevoeging om elke 
partij uniek en sfeervol te maken. 

L’Exception www.lexception.nl
Sinds de oprichting in 1997 heeft L’Exception, 
onze trouwe wijnleverancier, een prachtig en 
kwalitatief assortiment opgebouwd met 
gerenommeerde, wereldwijd bekende mer-
ken waaronder Boschendal, de wijn die bij de 
Boompjes wordt geschonken. Het Boschendal 
assortiment biedt vele mogelijkheden: van de 
instapwijnen Boschen Chardonnay en Lanoy 
tot en met de Elgin wijnen. Indien u dit wenst 
kijkt L’Exception graag mee naar een uniek en 
passend wijnarrangement voor uw event.   Met deze partners werken wij graag samen. Desal-

niettemin bent u, met uitzondering van de dranken, 
geheel vrij om met eigen partners te werken indien 
u dat wenst.

*

*



-Decoratie & extra’s-
De Sitter Bloemen www.desitterbloemen.nl
De Sitter Bloemen vertaald emotie in sfeervol-
le creaties die de zintuigen prikkelen. Om wat 
voor evenement het ook gaat: De Sitter creëert 
naar uw smaak en zorgt ervoor dat de ruimte 
écht af is. Zij denken graag met u mee om de 
locatie tijdens uw event te voorzien van de 
meest prachtige bloemwerken. 

Entertainment
•  DJ WLM www.djwlm.nl
De enthousiaste en creatieve WLM maakt het 
mensen graag naar de zin. Met plezier mixt hij 
genres zoals disco, 80’s/90’s, R&B, House en 
hits dwars door elkaar. Indien gewenst denkt 
hij vooraf mee om het menu samen te stellen. 
WLM werkt vaak samen met een saxofonist of 
percussionist, wat zorgt voor onvergetelijke 
evenementen. 
• Groovesum www.groovesum.nl
Groovesum, opgericht in 2004, heeft jarenlange 
ervaring in het creëren van blijvende muzikale 
herinneringen. Zij begrijpen het belang van mu-
ziek en hebben een breed aanbod aan goede 
DJ’s waar uit gekozen kan worden.

Marnix de Stigter www.marnixdestigter.nl
Met ruim 10 jaar ervaring als trouwfotograaf 
weet Marnix precies wat hij moet doen om 
bruiloften schitterend vast te leggen. Zo kan er 
met een gerust hart volop worden genoten en 
wordt de bruiloftsrapportage nóg mooier. Voor 
Marnix is een persoonlijke benadering cruciaal: 
mooi op de foto doe je ontspannen en dat is 
precies waar hij voor zorgt. Uiteraard geld dit 
ook voor de andere fotorapportages die hij 
schiet zoals bedrijfsborrels of verjaardagen.

PHOTORIK www.photorik.nl
Al jaren is Rik een veelgevraagd fotograaf voor 
evenementen in binnen- en buitenland. Hij is 
gespecialiseerd in het vastleggen van de sfeer 
van het evenement in direct aansprekende 
beelden. Elke gelegenheid kent zijn eigen 
momenten en hoogtepunten – Rik legt deze 
pakkend vast zodat iedereen er nog lang van 
kan nagenieten. Afgelopen jaren is Rik geboekt 
door onder andere DJ’s, eventlocaties, bedrij-
ven en particulieren. Behalve evenementen is 
Rik ook te boeken voor de mooiste 
bruiloftsrapportages. 



Niewsgierig geworden?
Kom gerust vrijblijvend langs voor een kopje koffie om 
de locatie en het team wat beter te leren kennen. Door 
onze modulaire inrichting zijn er vele mogelijkheden. 
Daarbij gaan wij graag te werk vanuit een persoonlij-
ke benadering om zo écht uw wensen waar te kunnen 
maken.

Een vrijblijvende offerte opvragen is uiteraard ook 
mogelijk. Dit kan via de website, telefonisch, of na een 
locatiebezoek.

Telefoon:  010 414 7548
Mail:   info@boompjesrotterdam.nl
Bezoekadres:  Boompjes 701
   3011 XZ, Rotterdam

Website:  www.boompjesrotterdam.nl

Alle kosten in dit informatiepakket zijn inclusief BTW.

Graag tot ziens bij de Boompjes!
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