
WELKOM BIJ EVENT CITY AALSMEER

LEEF JE UIT!
Van de mainstreet, naar de Downtown, een
show in het theater of een feest in de Big
Apple. Bij het Event Center Aalsmeer kan je
vrijwel elk denkbaar evenement of feest
organiseren. 

Wij regelen de locatie en waarborgen de
veiligheid, jij doet de rest. We gaan graag in
gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

5 feest/ event zalen van
50 tot 1750 personen

 
Theater tot 750 personen

 
Zalen voor dinnershows

 
Elke zaal voorzien van

een bar
 

Professionele keuken
aanwezig

 
Elke zaal voorzien van
standaard licht & geluid

 
Studio 5 met 850 m²
bruikbaar oppervlak

 
en nog veel meer...

Faciliteiten



GEBRUIKERSKOSTEN
EN VOORWAARDEN
Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw

Big Apple
200 - 400 pers.
400 - 600 pers.
600 - 800 pers.
800 -  1000 pers.
1000 - 1400 pers.

€ 3.300,-
€ 4450,-
€ 6675,-
€ 9100,-

€ 10.500,-
 
 
 

Kosten

 
 
 
 

€ 500,- voor op- en afbouw

 
 
 
 

€ 195,- voor 5x kleedkamer

Bar Hoek van Holland

  € 1.395,- 

Kosten

€ 350,- voor op- en afbouw

 

Voor op- en afbouw dagen hanteren wij gereduceerde tarieven.

The Club

€ 1.595,- 

Kosten

€ 400,- voor op- en afbouw

 

Downtown

€ 1.595,- 

Kosten

€500,- voor op- en afbouw

 



Pianobar

€ 1.595,-

Kosten

€ 350,- voor op- en afbouw

 

 

Studio 5 (a,b,c)

€ 2.750,- 

Kosten

€ 1.250,- voor op- en afbouw

€ 250,- bruikleen tapijttegels 

Mainstreet

€ 350,-
 

Kosten

 

Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar van het
gebouw en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze flyer en de tarieven zijn niet

bedoeld voor anderen dan de bestemde ontvanger. 

Theater (kaal, geen techniek)

€ 3.495,-

Kosten

€ 750,- voor op- en afbouw

 



GEBRUIKERSKOSTEN
EN VOORWAARDEN

Techniek/AV
Wat betreft het gebruik van de licht
- en geluidvoorzieningen zetten wij
een in-house technicus in, welke
alle kneepjes van het vak weet.
Deze is verplicht om af te nemen.

Offerte op maat
(in oveleg)

Kosten

Catering
Voor het inzetten van catering
verwijzen wij u graag door naar
onze chef Melvin Boelsma of
externe catering naar wens. Zij
kunnen een voorstel op basis van
uw wens samenstellen.

Offerte op maat

Kosten

Beveiliging, Brandwacht en EHBO
Wij voorzien in personeel voor de
beveiliging, (*1 pers per 250
gasten) brandwacht (bij gebruik van
rook) en EHBO. I.v.m. bepaalde
veiligheidseisen zijn deze in de
meeste gevallen verplicht om af te
nemen.

€ 60,- per persoon per uur

Kosten

Evenementen-wifi
Wij hebben in elke ruimte speciale
wifi-punten beschikbaar. Deze
kunnen per dag uit - en aan gezet
worden, indien gewenst.

€ 95,- per dag

Kosten

Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw

Garderobe
De garderobe bij de hoofdentree is
te huur bij evenementen. Deze
beschikt over 2.000 hangers. In overleg

Kosten

Parkeren
Wat betreft het parkeren kunnen wij
voorzien in uitrijdkaarten, met een
maximum van 50 stuks. 
Verder geldt het standaard parkeertarief.
Het parkeerterrein beschikt over zo'n 750
parkeerplaatsen.

€ 10,- per uitrijdkaart

Kosten

€ 0,41 per 12 minuten



Schoonmaak
Onze in-house schoonmaakpartij
doet graag de oplever - en
eindschoonmaak. De kosten
hiervan zullen worden berekend op
basis van de te verrichten
schoonmaak.

O.B.V. Nacalculatie

Kosten

Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar van het
gebouw en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze flyer en de tarieven zijn niet

bedoeld voor anderen dan de bestemde ontvanger. 

algemeen foto/ video

offerte bespreking 
eerste 2 uur
offerte bespreking elk volgend uur
rondleiding (60 minuten)

gratis

€ 45,-

€ 17,50

€ 325,-
€ 650,-
€1512,50

fotoshoot (2 uur)
dagdeel (4 uur) 
videoshoot commercieel dagdeel
middag of avond

OVERIGE KOSTEN
Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw

decoratie

tafellinnen per tafel (wit standaard)
linnen servetten per stuk (wit standaard)
statafels incl. rok per tafel (zwart / ecru)
bloemstuk op pilaar per stuk
bloemenboog
ballonnen per tros, 7 stuks (kleur naar wens)
fotobooth incl. toebehoren

€ 6,50
€ 0,75
€ 11,50
€ 130,-
€ 350,-
€ 30,-
€ 550,-



Neem contact op met de verhuurmakelaar via onderstaande
gegevens!

beamer inclusief scherm
sfeerverlichting: DMX gestuurde kleuren 
complete muziekinstallatie 
incl. licht- en lasershow
podium inclusief op- en afbouw tot max. 6 x 4 m
luchtacrobaat 1 sessie
DJ per avond
pianist(e) per 1 uur
rock/ Jazz band (speeltijd 3 sets)
roulette, Black Jack, Pokeren 
(4 uur speeltijd)

€ 75,-
€ 400,-
€ 423,50

€ 300,-
€ 575,-
€ 500,-
€ 200,-
€ 1400,-
€ 1250,-

amusement

Luc

tel: +316-23411286

e-mail: eventcityaalsmeer@gmail.com

website: www.eventcityaalsmeer.com

Geïnteresseerd?
Neem contact op met de verhuurder via
onderstaande gegevens!

Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar van het
gebouw en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze flyer en de tarieven zijn niet

bedoeld voor anderen dan de bestemde ontvanger. 


