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let’s create 
memories 
together.
B. Amsterdam is dé start-up hub van Amsterdam. Verdeeld over onze drie gebouwen 
beschikken wij over de mogelijkheid om elk event tot een succes te maken. We zijn er 
voor jou als je motivatie en inspiratie nodig hebt, als je op zoek bent naar verbinding, 
creativiteit of volledige service. B. is een dynamische omgeving waar altijd iets gebeurd. 
We zijn een stad in een gebouw. Bij ons kan je werken, vergaderen, sporten, borrelen en 
feesten. Our business is your playground.  

Bij B. Amsterdam is the sky the limit en daarom de perfecte locatie voor jouw event.

• Meerdere event ruimtes voor 6 tot 700 gasten
• 32 ruimtes verspreid over 8.000m2
• Een groot parkeerdek met 800 plekken
• Binnen 10 minuten op Schiphol
• Binnen 2 minuten op de ring
• In-house catering
• In-house audio-video partner
• Green-screen studio
• Rooftop restaurant Bar Bistro Bureau
 B. Amsterdam padelclub 
• … En nog veel meer

Meer weten of een vrijblijvende informatie ontvangen? Neem contact met ons op.

B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
T: +31 20 2612 519
E: events@b-amsterdam.com 
W: www.b-events.amsterdam

mailto:events%40b-amsterdam.com%20?subject=
https://www.b-events.amsterdam/
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where to find what.
In deze brochure vind je onze favorieten, de evergreens en de hardlopers van de kaart 
met alle informatie die daarbij hoort. Al onze zalen kun je vinden op de website.

Gebruik deze brochure voor inspiratie en op het moment dat je graag meer zou willen 
weten staat ons gepassioneerde eventsteam uiteraard voor je klaar.

Bel gerust met 020 261 2519 of mail naar events@b.amsterdam.com.

https://www.b-events.amsterdam/
mailto:events%40b.amsterdam.com?subject=
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the wiechert.
“Wiechert Schenk (1982-2016) was een van de mede-oprichters en ontwikkelaars 
van B. Amsterdam. Wiechert was bij ons vanaf het prille begin als collega, 
vastgoedontwikkelaar, ondernemer en vriend. We herinneren en eren hem en gaan 
verder met zijn nalatenschap.” 

// ruimtelijk, licht, industrieel

In The Wiechert is werkelijk álles mogelijk. Bijna 1000 m2 geeft ruimte aan allerlei 
soorten events, van congressen tot aan gala’s. Met zijn robuste uiterlijk kan deze ruimte 
omgetoverd worden tot een krachtige en sfeerrijke zaal. De akoestiek is professioneel 
aangepakt en daardoor ook nog eens uitermate geschikt voor opnames. 

// Theater   700 personen
// Ronde tafel  400 personen
// Borrel   800 personen

// €5.295 voor een dagdeel
// €7.360 voor een hele dag 
// €8.405 voor drie dagdelen

De ruimte wordt standaard verhuurd met basis zaalopstelling en aanwezig meubilair, 
standaard AV-set en één technicus. 

Makkelijk te combineren met onze vijf meest populaire break-out ruimtes op de 
begane grond van B.1, te weten:
• The Arianna
• The Richard
• The Oprah
• The Muhammad
• The Chris

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



the wiechert.
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Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

the sheryl.
“Sheryl Kara Sandberg (1969) is het meest bekend om haar rol als Chief 
Operating Officer van Facebook. Maar haar impact op de wereld is vele malen 
groter dan dat. Ze is een stem voor gender equality over de hele wereld en 
blijft zich inzetten voor meer vrouwen in het bedrijfsleven, vooral aan de top.”  

// spectaculair, licht en high-end 

The Sheryl bevindt zich op de negende verdieping van het enige 
aardbevingsbestendige gebouw van Amsterdam. De unieke ‘flightdeck’ ruimte 
beschikt over spectaculair uitzicht over de stad, van Schiphol tot de Zuidas 
en de Westertoren. Deze multifunctionele ruimte is ook nog eens uitstekende 
interview studio. 

// Boardroom  18 personen
// Theatre  40 personen

// €615 voor een dagdeel 
// €1.050 voor een hele dag
// €1.250 voor drie dagdelen

AV en een extra lounge worden op aanvraag verzorgd.



the muhammad.
“All humans are born entrepreneurs. Althans, dat is hoe Muhammad Yunus, 
de bedenker van het microkrediet, er over denkt. In 1940 geboren in wat 
later Bangladesh zou worden, één van de armste landen ter wereld. Tijdens 
zijn studie economie aan Chittagong University bedacht hij het concept van 
microkrediet. Zonder enige ervaring in het bankwezen zette hij Grameen Bank 
op, een non-profit bank die kleine leningen verstrekt zonder enig onderpand. 
Zijn concept is uiteindelijk over de hele wereld toegepast en in 2006 won hij de 
Nobelprijs voor de Vrede.”  

// licht, groen en sereen

The Muhammad is een rustige ruimte met licht van twee kanten. Deze ruimte 
is in theater opstelling een fijne ruimte voor een presentatie, vergadering of als 
break-outruimte voor The Wiechert. Je herkent ‘m aan zijn jungle print. 

// Theater  120 personen
// Ronde tafel  60 personen

// €600 voor een dagdeel 
// €865 voor een hele dag
// €1.065 voor drie dagdelen

AV is niet standaard inbegrepen, maar wordt op aanvraag verzorgd.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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the chris.
“Vele jaren had Christopher Gardner (Milwaukee, 1954) had geluk niet aan 
zijn zijde. In de jaren tachtig, na een rits ongelukkige gebeurtenissen woonde 
hij op straat, samen met zijn jonge zoon. Ze sliepen op zijn kantoor, op 
treinstations en in parken. Op een dag zag hij een man in een felrode Ferrari 
en vroeg hem wat hij voor werk deed. De bestuurder was stockbroker en 
Gardner twijfelde niet lang. ‘Chris’ is nu CEO en oprichter van Christopher 
Gardner International Holdings en zijn totale vermogen wordt geschat op 165 
miljoen USD. Klinkt bekent toch? Kan kloppen, The Pursuit of Happiness met 
Will Smith gaat over zijn leven. “

// licht en glansrijk

The Chris is een ruimte met veel daglicht op de begane grond van B.1. Deze 
ruimte is perfect voor bijvoorbeeld een interactieve workshop. Deze ruimte 
wordt dan ook regelmatig gebruikt als break-out space voor The Wiechert. 
Geinig detail is dat de ruimte vol staat met trofeeën in alle soorten en maten.  

// Ronde tafel  40 personen
// Theater  70 personen

// €500 voor een dagdeel 
// €765 voor een hele dag
// €965 voor drie dagdelen

AV is niet standaard inbegrepen, maar wordt op aanvraag verzorgd.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



the louis.
IBM, van oorsprong een fabrikant van hardware en technologie, rapporteerde 
een verlies van $8 miljard in 1993en huurde Lou Gernster in om het bedrijf 
redden. Na het mainstreamen van de pc voorzag Gernster een pijnlijk 
competitieve toekomst en dus werd IBM geherstructureerd als een IT-
adviesbureau. “Wie zegt dat een olifant niet kan dansen?”

// black box

In deze bijzondere zaal wordt je omringd door zeven schermen wat de zaal 
en de content volledig tot leven brengt. Geavanceerde techniek in deze 
ruimte zorgt voor een magische uitstraling. Deze black box creert de ultieme 
belevenis van jouw event.

// Theater  200 personen
// Ronde tafels  70 personen

// €2.895  per dagdeel
// €3.495 per hele dag
// €3.995 per drie dagdelen

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.





the studio’s.
// state of the art technology

De wereld is veranderd en ook wij hebben ons aangepast. Omdat we niet meer bij elkaar 
kunnen komen maar toch hunkeren naar kennis en ervaring, hebben we een volledig 
virtuele beleving voor onze gasten gecreëerd. We beschikken over drie studio’s, volledig 
uitgerust met state of the art technology.

Deze multifunctionele studio’s worden beheerd door een creatief evenemententeam, dat 
samen met een groep ervaren video-, licht- en geluidstechnici al jaren verantwoordelijk is 
voor spraakmakende (online) evenementen, congressen, concerten en theatershows.

The interview studio
// €350 voor een dagdeel
 
The broadcast studio
// €3.550 voor een dagdeel
// €4.450 voor een hele dag
 
The digital immersive studio
// €695 voor een dagdeel
// €995 voor een hele dag
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the jack.
“Jack Dorsey was al van jongs af aan aan het programmeren. Als college 
dropout bedacht hij het concept van ‘twitter’ in 2006. Een individuele sms voor 
communicatie met kleine groepen. Het concept werd in eerste instantie niet 
helemaal goed begrepen. Inmiddels staat het bekend als het Twitter en is het 
de snelste vorm van informatie op het internet. Een top 10 platform met 319 
miljoen gebruikers in 2016.”

// greenhouse

The Jack is een ruime greenhouse die helemaal van glas is gemaakt. Door de 
zitjes in de serre heeft The Jack toch een huiselijke sfeer. Perfecte locatie voor 
een heidag met je organisatie.

// Boardroom  20 personen
// Theater  50 personen

// €535 voor een dagdeel  
// €750 voor een hele dag 
// €1.055 voor drie dagdelen 

AV is niet standaard inbegrepen, maar wordt op aanvraag verzorgd.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.



the atrium.
// licht en multifunctioneel

Deze unieke ruimte is de perfecte uitvalsbasis voor een grootschalig evenement. Met veel 
daglicht en directe toegang tot meerdere break-out spaces, private offices en natuurlijk 
onze studio’s is deze bijzondere ruimte uitermate geschikt voor jouw event.

Direct aan de ingang van het gebouw gelegen en te configuren tot congress zaal met 
walking dinner of ontvangstruimte voor een evenement tot wel 1000 bezoekers. 

// Expo hal  1000 personen 
// Borrel  200 personen

// €510 voor een dagdeel
// €920 voor een hele dag 
// €1.225 voor drie dagdelen

25
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specs.
Hieronder staan al onze ruimtes en bijbehorende specificaties. Een aantal ruimtes 
hebben een eigen pagina op onze website, klik op de naam om deze te bekijken. 
Beamer, scherm en speakers worden tegen een meerprijs van €125 aangeboden.

zaal In cap. m2 Prijs // dagdeel Prijs  //  dag
Wiechert B.1 800 972 €5.295 €7.360
Richard B.1 120 135 €630 €895
Muhammad B.1 120 123 €600 €865
Chris B.1 40 85 €500 €765
Oprah B.1 15 49 €185 €265
Arianna B.1 12 49 €185 €265
Freddy B.1 25 60 €385 €535
Henry B.1 40 81 €350 €500
Elon B.1 18 81 €350 €500
Tim B.1 160 162 €650 €850
Mark B.1 250 243 €950 €1.150
Louis B.3 200 188 €2.895 €3.495
Howard B.3 80 94 €355 €510
Kari B.3 70 85 €255 €410
Jack B.3 20 84 €535 €750
Sheryl B.3 18 80 €615 €1.050
Gordon B.1 8 15-20 €150 €200
Russel B.1 4 15-21 €150 €200
Woz B.1 4 15-22 €150 €200
Mary-Kate B.1 4 15-23 €150 €200
Ingvar B.1 4 15-24 €150 €200
Markus B.1 4 15-25 €150 €200
David B.1 4 15-26 €150 €200
Thomas B.1 4 15-27 €150 €200
Larry & Sergey B.1 4 15-28 €150 €200
Joanne B.2 6 15-29 €150 €200
Jessica B.2 6 15-30 €150 €200
Daniel B.2 6 15-31 €150 €200
Anita B.3 6 15-32 €150 €200
Norio B.3 6 15-33 €150 €200
Ferruccio B.3 6 15-34 €150 €200
Shawn B.3 6 15-35 €150 €200
Atrium Bar B.3 1000 1000 €510 €920

26

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

https://b-amsterdam.com/events/the-wiechert/
https://b-amsterdam.com/events/the-richard/
https://b-amsterdam.com/events/the-muhammad/
https://b-amsterdam.com/events/the-chris/
https://b-amsterdam.com/events/the-oprah/
https://b-amsterdam.com/events/the-arianna/
https://b-amsterdam.com/events/the-freddy/
https://b-amsterdam.com/events/the-henry/
https://b-amsterdam.com/events/the-elon/
https://b-amsterdam.com/events/the-tim/
https://b-amsterdam.com/events/the-mark/
https://b-amsterdam.com/events/the-louis/
https://b-amsterdam.com/events/the-howard/
https://b-amsterdam.com/events/the-kari/
https://b-amsterdam.com/events/the-jack/
https://b-amsterdam.com/events/the-sheryl/


B. Amsterdam
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam

+31 20 2612 519
events@b-amsterdam.com
www.b-events.amsterdam


