ONTVANGSTEN STIJLKAMERS EN
KRALINGEN ZAAL
Het Schielandshuis is dé plek in
Rotterdam waar mensen worden
geïnspireerd en geïnformeerd. In het
‘Huis van de stad’ komen partners uit de
stad bijeen om zaken te doen, te werken
of om elkaar te ontmoeten. Dit kan in de
brasserie, stadstuin, vrije kantoorruimten
en flexwerkplekken.

Wat dit huis uniek maakt zijn de stijlkamers,
met hun museale pracht en voorzien van
modern meubilair en apparatuur. Daarnaast
hebben we een grote zaal op de begane grond
die geschikt is voor verschillende bijeenkomsten. Deze ‘Kralingen zaal’ is voorzien van een
groot scherm en bijbehorende techniek om
het samenzijn tot een groot succes te maken.
In overleg is het mogelijk om de centrale hal
te betrekken bij de Kralingen zaal. Daarmee
vergroot je niet alleen de beschikbare ruimte,
maar neem je jouw gasten ook mee in de bijzondere wereld van het Schielandshuis.
Brasserie Schielandshuis verzorgt uw uitgebreide lunch, hapjes of diner. Tevens is de
Brasserie zelf ook beschikbaar voor recepties
en bijeenkomsten.
Op de begane grond vermengen de historische elementen zich met een inrichting die
recht doet aan de één van de modernste steden van Europa.
Alle ruimten zijn te huur voor de ontvangst
van groepen of netwerkbijeenkomsten die in
het teken staan van het vooruit brengen of
promoten van Rotterdam.

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op via 010-790 01 89 of reserveringen@schielandshuis.nl.
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BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN
In verband met de museale opstelling van
de stijlkamers zijn er strenge regels verbonden aan het verhuur van deze ruimten. De
wanden van de Stijlkamer zijn bijvoorbeeld
monumentaal, hier dient 1 meter afstand van
gehouden te worden. Ook mogen er geen elementen in de ruimte staan die warmte en/of
vocht afscheiden. Deze en andere voorwaarden lichten we graag toe bij het bespreken
van de reserveringsaanvraag.
HUURPRIJS PER DAGDEEL
(Kralingen zaal of Stijlkamers)
€ 600,- excl. BTW per dagdeel. Incl. gebruik
audiovisuele middelen en ontvangst in de
centrale hal. In de avonduren en in het weekend gelden er toeslagen. (zie tabel volgende
pagina)
HUWELIJKSRECEPTIE
Het Schielandshuis is een prachtige locatie
voor uw huwelijksvoltrekking- of receptie. Zo
kunt u op vrij- en zaterdagen in de
Kralingen zaal en/of de stijlkamers terecht.
Ook Brasserie Schielandshuis heeft verschillende mogelijkheden. Neem contact met ons
op om uw wensen te bespreken.

HORECA
“Brasserie Schielandshuis” heeft speciaal
voor de zaalverhuur in het Schielandshuis
een aantal vergaderarrangementen
samengesteld:
Koffie arrangement Standaard
koffie, thee en zoetigheid
€ 7,50 per dagdeel per persoon
€ 14,50 per hele dag per persoon
Koffie arrangement Plus
koffie, thee, water en zoetigheid
€ 10,- per dagdeel per persoon
€ 19,50 per hele dag per persoon
Een heerlijke lunch, hapjes of borrel behoren
ook tot de mogelijkheden. In overleg is alles
op maat te maken naar uw wensen.

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op via 010-790 01 89 of reserveringen@schielandshuis.nl.
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CAPACITEIT KRALINGEN ZAAL
Theater opstelling : max 100 zitplaatsen
Receptie opstelling : max 120 personen
Diner opstelling
: max 64 personen
CAPACITEIT STIJLKAMERS
De stijlkamer is een klassieke kamer en is ingericht voor een zakelijke receptie- of diner,
vergadering of presentatie. Hierin kunnen
we maximaal 34 personen plaatsen. Voor een
zakelijke receptie ca 50 personen.
TECHNIEK
Standaard in de Kralingen zaal aanwezig:
Scherm 450 x 285 cm (excl. backdrop), breedbeeld projectie (16:9) en full HD (1920x1200),
geluidsinstallatie, een beamer (hdmi aansluiting), microfoons, katheder en een flipover.
In de Stijlkamers zijn standaard twee verrijdbare TV schermen (hdmi aansluiting) voor
presentaties tot uw beschikking.
TARIEVEN
Kralingen zaal
08.00 - 13.00
13.00 - 18.00
18.00 - 23.00

Per dagdeel
€ 600,€ 600,€ 750,-

Stijlkamers
08.00 - 13.00
13.00 - 18.00
17.30 - 23.00

per dagdeel
tot 20 pers 20+ pers
€ 600,€ 750,€ 600,€ 750,€ 750,€ 750,-

per 2 uur
tot 20 pers
€ 300,€ 300,€ 450,-

Huwelijksvoltrekking
stijlkamers per 2 uur:
vrijdag: € 550,- / zaterdag € 750,Kralingen zaal per 2 uur:
vrijdag: € 400,- / zaterdag € 550,-

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op via 010-790 01 89 of reserveringen@schielandshuis.nl.
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20+ pers
€ 450,€ 450,€ 450,-

BEVEILIGING
De Stijlkamers zijn een waardevol bezit en
in bruikleen van Museum Rotterdam. Voor
de Zaalhuur van de Stijlkamers wordt er
bij grote groepen 20+ én na 18.00 uur een
beveiliger ingezet.
BETALINGEN
De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te zijn.
WIJZIGINGEN & ANNULERINGEN
Wijziging met betrekking tot aantal gasten
en catering uiterlijk 5 dagen voorafgaand
aan een bijeenkomst doorgeven.
Wij ontvangen uw annulering graag minimaal 5 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op via 010-790 01 89 of reserveringen@schielandshuis.nl.
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BEREIKBAARHEID
Het Schielandshuis is uitstekend te
bereiken met zowel eigen vervoer als
openbaar vervoer. Direct naast het
Schielandshuis kun je parkeren in Q-Park
Koopgoot aan de Bulgersteyn 5. Op ongeveer
5 minuten loopafstand stopt de trein op
station Blaak en de metro op station Beurs,
het belangrijkste metrostation in de stad.
Hier stoppen alle metrolijnen.

INGANG KANTOREN
Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam
Telefoon: 010 - 790 01 89
E-mail: contact@schielandshuis.nl
www.schielandshuis.nl

De tramlijnen 8, 20, 21, 23, 24 en 25
stoppen op dezelfde afstand.

INGANG ROTTERDAM TOURIST
INFORMATION EN HORECA
Coolsingel 114
3011 AG Rotterdam

TIP
Bezoek voor, tijdens of na uw bijeenkomst de
Rotterdam Discovery bij Rotterdam Tourist
Information.

OPENINGSTIJDEN
Kantoren
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 – 17.30 uur

“We nemen je mee op een
ontdekkingstocht door onze stad.
Een reis door verleden, heden en
toekomst. Laat je verrassen,
vind de inspiratie en ervaar hoe
spannend Rotterdam is!”

Rotterdam Tourist Information en
Rotterdam Discovery
Dagelijks van 09.30 – 18.00 uur
“Brasserie Schielandshuis”
Dagelijks van 09.30 – 18.00 uur

Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op via 010-790 01 89 of reserveringen@schielandshuis.nl.
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