
Theater:    tot 10 pers.
Board:      tot 8 pers.
Diner:     tot 8 pers.  

Theater:    tot 10 pers.
Board:      tot 8 pers.
Diner:     tot 8 pers. 

Theater:    tot 8 pers.
Board:     tot 6 pers.
Diner:     tot 6 pers. 

€ 270,- per dagdeel 
(excl. BTW)

U-VORM

BOARD

THEATER

SCHOO
L

RECEPTIE

Theater:    tot 30 pers.
School:     tot 30 pers.
U-vorm:     tot 20 pers.
Cabaret:   tot 20 pers.
Diner:     tot 20 pers.

Theater:    tot 15 pers.
School:     tot 15 pers.
U-vorm:     tot 12 pers.
Diner:     tot 12 pers.  

Theater:    tot 12 pers.
School:     tot 12 pers.
U-vorm:     tot 10 pers.
Diner:        tot 10 pers.  

AMSTERDAM
CLAUDE DEBUSSYLAAN 2

jona

rietzee

goliath

noach

leerhuis

david

€ 310,- per dagdeel 
(excl. BTW)

€ 350,- per dagdeel 
(excl. BTW)

€ 500,- per dagdeel 
(excl. BTW)

€ 350,- per dagdeel 
(excl. BTW)

€ 425,- per dagdeel 
(excl. BTW)

De zalen zijn standaard uitgerust met:
beamer, scherm, geluidsboxen en flipover.

- Zalen zijn aangepast volgens de 1,5 meter afstand regel
- Schoonmaak tijdens en na de bijeenkomst zijn uitgebreid

Onze helpdesk is iedere dag bemand voor al 
uw vragen en assistentie bij AV en dergelijken.

- Handontsmetters & wegwerphanddoekjes zijn aanwezig
- Wij beperken de stroom van gasten die op locatie aankomen



 

 

 
 

 

 

 

 

 

De Nieuwe Poort
huis voor ontmoeting en inspiratie

Lokatie

 

 
 

 

 

 

 

De Nieuwe Poort Amsterdam ligt 
midden op de Zuidas, 1 minuut lopen 
vanaf station Amsterdam Zuid en is 
uitstekend bereikbaar met trein, bus en 
metro. Parkeren kan in Qpark Mahler.

Zaalverhuur De Nieuwe Poort

In de nieuwe anderhalve meter samenleving
zal veel vraag ontstaan naar extra werkplek, 
evenementen lokaties en vergaderruimtes. 
De Nieuwe Poort biedt hierin een oplossing. 

Wij bieden meerdere ruimtes verdeeld over 
meer dan 600 vierkante meter. Al onze zalen 
zijn aangepast naar de social distancing norm 
van 1,5 meter en zijn tevens voorzien van alle 
gemakken. Op deze manier kunnen wij 
bedrijven en onderwijsinstuten de extra ruimte 
bieden die benodigd is in deze nieuwe 
samenleving.
 

Meet, eat, 
engage & 

unwind

MEER INFORMATIE

+31 20 337 69 19

www.denieuwepoort.org

Viñoly Zuidas
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam


