All-in vergaderarrangementen Louwman Museum
Het vergaderarrangement is van toepassing op de volgende zalen:
- Jacobus Spijker
- Walter Owen Bentley
- Henry Ford
- Gordon Crosby
Het aantal is minimaal 4 en maximaal 60 personen – indien meer dan 60 personen geldt er een supplement
voor de inhuur van extra meubilair en personeel voor de break(s) en de lunch.
Halve dagarrangement (09:00-13:00 & 13:00-17:00) - Prijs p.p. € 45,- (excl. btw)
Inclusief:
- Zaalhuur voor 4 uur
- Beamer, flipover & Wi-fi
- Toegang tot het museum, garderobe (onbewaakt), klimaatbeheersing, Wi-Fi, schoonmaak,
duty manager
- Onbeperkt koffie, thee en infused water in de vergaderzaal met “Oma’s koektrommel”
- Break invulling ochtend: carrotcake en appel kaneelcake
- Break invulling middag: groenten en fruit smoothies, assortiment van grilled sandwiches
Meerprijs frisdrank: € 2,50 p.p.
Meerprijs lunch: € 17,50 p.p.
Een ruim assortiment van American Roll broodjes en broodtaarten, belegd met onder andere: graved lax met
dragon en groene appel, cloosterkaas met uienconfijt, kruidenroomkaas met rettich en komkommer,
hummus met geroosterde groenten en pastrami met Amsterdams zuur.
(Op basis van drie broodjes per persoon en een vegetarische soep uit het seizoen met passende garnituren)
Dagarrangement (09:00-17:00) - Prijs p.p. € 80,- (excl. btw)
Inclusief:
- Zaalhuur voor 8 uur
- Beamer, flipover & Wi-fi
- Toegang tot het museum, garderobe (onbewaakt), klimaatbeheersing, Wi-Fi, schoonmaak,
duty manager
- Onbeperkt koffie, thee en water in de vergaderzaal met “Oma’s koektrommel”
- Break invulling ochtend: carrotcake en appel kaneelcake
- Lunch: Een ruim assortiment van American Roll broodjes en broodtaarten, belegd met onder
andere: graved lax met dragon en groene appel, cloosterkaas met uienconfijt,
kruidenroomkaas met rettich en komkommer, hummus met geroosterde groenten en pastrami
met Amsterdams zuur.
- (Op basis van drie broodjes per persoon en een vegetarische soep uit het seizoen met
passende garnituren)
- Break invulling middag: groenten en fruit smoothies, assortiment van grilled sandwiches
Meerprijs frisdrank € 4.25 p.p.
Het Louwman Museum beschikt over eigen parkeergelegenheid met een capaciteit van 170 plekken. De
kosten voor de parkeergarage bedragen € 6,- per auto en het gebruik is voor eigen risico.
Uiteraard is een uitbreiding op de invulling van de break(s) en lunch mogelijk.

