
Eén ruimte met een grote vergadertafel, comfortabele stoelen en uitzicht 

op de tuin. De tafel kan eventueel vervangen worden door twee kleine tafels 

Bijvoorbeeld voor een lezing voor een beperkt gezelschap van maximaal 25 

personen.

In het Centrum van Amsterdam, prima te bereiken met de fiets, openbaar 

vervoer en auto. Metro/tram: uitstappen bij halte Waterlooplein. 

Er zijn twee parkeergarages: Stopera/Waterlooplein en Markenhoven in de 

Valkenburgerstraat. Beide op loopafstand. 

Tuinhuis per dagdeel € 195, twee aansluitende dagdelen € 380.

Inclusief beamer, flipover en wifi. 

Vergaderingarrangement per persoon per dagdeel € 11,50.

(onbeperkt koffie/thee, water en koekjes).

Lunches vanaf € 16,00 pp. We gaan hierbij uit van 50% vegetarisch beleg.

Extra zoet of borrel met hartige hapjes, in overleg is bijna alles mogelijk. 

Wijn per fles € 14,50, bier en fris per blikje/glas € 2.

Tot uiterlijk twee werkdagen voor de bijeenkomst kunnen wijzigingen worden 

doorgegeven.

*Prijzen excl 21% zijn geldig vanaf 1 januari 2016

•Tuinhuis aan de Gracht biedt aan: een interessante rondwandeling met

 gids in de oude joodse buurt van Amsterdam. Voorafgaand vertellen we

 over de zoektocht naar die geschiedenis van het tuinhuis en van de gracht.  

 Het monument tegenover het Tuinhuis, De Schaduwkade 

 (www.schaduwkade.nl) hoort hier onlosmakelijk bij.  

•	Evenement 2016: “Opera aan de Gracht”, in de tuin van het tuinhuis op 

 29 mei 2016. 

•Evenement 2016: De tuin van het tuinhuis kan dit jaar weer worden 

 bekeken bij de Open Tuinen Dagen, 17, 18 & 19 juni 2016. 

Dit in 2011 volledig gerestaureerde historische monumentje staat ter beschikking van 

bedrijven en organisaties om in een inspirerende omgeving te vergaderen, een brainstorm-

sessie of een presentatie te houden. 

Het tuinhuis staat in een grote, rustige en aangename tuin, verborgen achter het grachten-

huis. Privacy gegarandeerd. Bij mooi weer kan van het terras gebruik gemaakt worden.

De Ruimte

Waar

Extra

Kosten*

Nieuwe Keizersgracht 20 sous 

1018 DS Amsterdam 

tel. 06 51231944  

locatie@tuinhuisaandegracht.nl 

www.tuinhuisaandegracht.nl 

Tuinhuis aan de GrachtTuinhuis aan de Gracht


