Museum Willet-Holthuysen
Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in een voornaam grachtenpand aan de Herengracht
605 in Amsterdam. In 1895 werd het imposante 17de-eeuwse grachtenhuis, inclusief inboedel
en kunstverzameling, door mevrouw Willet-Holthuysen nagelaten aan de stad Amsterdam.
De balzaal, eetkamer, salons en tuinkamer laten zien hoe het vermogende echtpaar WilletHolthuysen leefde. De keuken en de bijkeuken in het souterrain geven een interessant beeld
van het dagelijkse leven van het personeel.
In deze unieke omgeving is het mogelijk een feestelijke ontvangst, besloten diner en
vergaderingen te organiseren. Daarnaast kunt u uw dag compleet maken door een bezoek
te brengen aan de prachtige stijlkamers die het huis rijk is.
We spreken graag alle mogelijkheden met u door, zodat alles op uw wensen afgestemd
wordt. Uiteraard bieden wij u de gelegenheid om op locatie en in een persoonlijk gesprek
de details nader te bespreken. Wij denken graag met u mee om uw dag tot een groot
succes te maken.

Foto: Denise Keus

Contact

boekingen@willetholthuysen.nl
+31 20 5231 720

Op reserveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Museum Willet-Holthuysen en de Uniforme Horeca Voorwaarden van
toepassing. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.
www.willetholthuysen.nl
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Deel I Zalen
Specificatie
Capaciteit zalen

Theater
Opstellin
g

U-vorm

Carrévorm

Boardro
om
opstellin
g

Sitdown
diner

Buffet

Borrel

Avond
openstelling
Ontvangstkamer

x

x

x

x

x

x

x

25 pax

x

x

20 pax

20 pax

35 pax

50 pax

Vergaderzaal

x

x

x

x

x

Break-out room

x

x

x

4

x

x

x

Keuken

x

x

x

8 pax

8 pax

x

x

Huur exclusief
BTW

Ochtend of
middag*

Ochtend en middag
(15% korting)

Avond 17.30-00.00 uur

Avond
openstelling
museum
Ontvangstkamer
Vergaderzaal
Break-out room
Keuken

x

x

Op aanvraag**

€ 350,€ 350,€ 200
€ 250

€ 595,€ 595,€ 340
€ 425,-

Zie avondopenstelling
Zie avondopenstelling
Zie avondopenstelling
Zie avondopenstelling

* Dagdelen zijn 09.00 -13.00 uur, 13.00 – 17.00 uur en 17.00 uur tot sluit. Bij overschrijding dagdeel wordt 50% in
rekening gebracht voor een nieuwe dagdeel.
** De prijzen voor de exclusieve openstellingen zijn inclusief entree en beveiligingskosten. Overige wensen worden in
rekening gebracht.
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Avondopenstelling
Naast het gebruik van een van onze zalen tijdens openingstijden, is Museum WilletHolthuysen ook na sluitingstijd beschikbaar. Er zijn diverse mogelijkheden om het museum,
haar verhaal en de collectie beter te leren kennen, al dan niet onder begeleiding van onze
rondleider(s). Exclusieve openstellingen zijn dagelijks mogelijk vanaf 17.30 uur.

Foto: Denise Keus
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Ontvangstkamer
De ontvangstkamer van Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in het souterrain van het huis
en kijkt uit op een formele symmetrische Franse stijltuin. De reconstructie van de tuin dateert
uit 1972. De ontvangstkamer is beschikbaar voor bijvoorbeeld een feestelijk ontvangst,
vergadering of een borrel.
De ontvangstkamer van Museum Willet-Holthuysen is van maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur beschikbaar.

Foto: Denise Keus
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Vergaderzaal
Boven in het huis kijkt u vanuit de vergaderzaal van Museum Willet-Holthuysen uit op de
Herengracht. De grote ramen dragen bij aan een aangename sfeer voor een presentatie of
vergaderingen. De ruimte biedt 16 zitplaatsen.
De vergaderzaal van Museum Willet-Holthuysen is van maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur beschikbaar.
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Break-out room
Boven in het huis beschikken wij over een intieme ruimte die teven uitkijkt over de
Herengracht. De grote ramen dragen bij aan een aangename sfeer. Deze ruimte biedt
plaats aan 4 personen en is te gebruiken als extra ruimte bij de vergaderzaal of voor een
kleine vergadering.
De break-out room van Museum Willet-Holthuysen is van maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur beschikbaar.
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Keuken
De keuken bevindt zich ook in het souterrain, aan de tuinkant van het huis. Hier werd het
eten bereid, de vaat gedaan en het tin- en koperwerk gepoetst. De huidige situatie is een
latere reconstructie van een vroeg 19de-eeuwse keuken met onderdelen uit verschillende
Amsterdamse woonhuizen.
De keuken van Museum Willet-Holthuysen is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur beschikbaar.
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Deel II Catering
Voor catering van uw ontvangst bent u vrij om te kiezen qua cateraar. Als museum hebben
wij goed contact en ervaring met diverse cateraars die wij u van hert aanbevelen.

Foto: Denise Keus
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Deel III Overigen
Beveiliging
Tijdens uw evenement zijn minimaal 2 beveiligers verplicht gesteld door Museum WilletHolthuysen. Het aantal beveiligers is afhankelijk van de invulling van uw evenement. De
beveiliging heeft na het verlaten van de gasten ca. 30/45 minuten nodig voor een brand- en
sluitronde (afhankelijk van evenement en verhuurde ruimte(n).
TARIEVEN:
Per uur, per beveiliger *
Normaal Tarief
Avond
Nacht
Weekend:
Feestdagen
Feestdagen
Feestdagen
Feestdagen

06.00 – 18.00 uur
18.00 – 00.00 uur
00.00 – 06.00 uur
Za 00.00 t/m ma 06.00 uur
06.00 – 18.00 uur
18.00 – 00.00 uur
00.00 – 06.00 uur
Za 00.00 t/m ma 06.00 uur

€ 35,€ 50,€ 50,€ 60,€ 70,€ 85,€ 85,€ 95,-

*Berekening van de kosten voor beveiliging geschiedt na het evenement
Audiovisuele middelen
versterker + boxen
microfoon + standaard
dia apparatuur + scherm
CD speler
TV+video
video camera met standaard
overhead / scherm
beamer + scherm
camera + bediening
AVA ondersteuning

€ 10,€ 5,€ 10,€ 10,€ 20,€ 10,€ 10,€ 25,€ 100,€ 50,- per uur

facilitair:
whiteboard
kapstok
extra tafels

€ 0,€ 0,op aanvraag

Bijzonderheden Museum Willet-Holthuysen:
Museum Willet-Holthuysen is niet rolstoelvriendelijk
Verhuur is exclusief beveiliging
Verhuur is inclusief entree
Verhuur is exclusief catering
In Museum Willet-Holthuysen is roken niet toegestaan
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Meubilair
Al het extra benodigde meubilair voor uw evenement zal ingehuurd en aan u belast
worden. Dit geldt niet voor de standaard vergaderopstellingen. Deze zijn inclusief in de
zaalhuur.
Toiletten en garderobe
Afhankelijk van de aard van uw evenement zullen er kosten voor de toiletten en garderobe
worden opgenomen in de offerte.
Route en parkeren
Museum Willet-Holthuysen bevindt zich aan de Herengracht 605 tussen de Utrechtsestraat en
de Amstel.
Openbaar vervoer
Tram 4, 9, 14 halte Rembrandtplein.
Metro halte Waterlooplein
Per auto naar het museum
Volg vanaf de Ringweg (A10) richting S100, afslag centrum. Volg de P borden voor
parkeergarages in het centrum.
De dichtstbijzijnde ondergrondse parkeergarage is 'Muziektheater/Stadhuis Stopera' aan het
Waterlooplein 1.
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