Amsterdam
science park
Congres Centre

amsterdam science park congres centre
Het Amsterdam Science Park Congres Centre bevindt zich op het
Amsterdams Science Park 125. Er zijn drie professionele, zakelijke en
multifunctionele vergader- en congreszalen: de Newtonzaal, de Eulerzaal
en de Turingzaal en een lobby.
De zalen bevinden zich op de begane grond en zijn goed toegankelijk voor
mindervaliden. Afhankelijk van uw wensen kunnen de zalen in een variabele indeling worden opgesteld. In het Congres Centre is een centrale
garderobe aanwezig.

mogelijkheden in de vergader- en congreszalen
• de Eulerzaal is zeer geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, p
 resentaties,
examenlocatie en workshops
• de Newtonzaal is zeer geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, p
 resentaties,
workshops, examenlocatie en restauratie- en borrelruimte;
• voor grotere seminars, trainingen, colleges, congressen en theater- of film
evenementen kunt u daarbij ook terecht in de Turingzaal, die tevens geschikt is
voor het geven van webcolleges, videoconferences en livestreaming
• Alle zalen zijn voorzien van de laatste (HD) audiovisuele technieken, een
presentatiescherm. De Newtonzaal die is voorzien van twee 65˝ LED monitoren
• De zalen kunnen met elkaar fysiek en audiovisueel met elkaar worden verbonden

Bereikbaarheid
Het Amsterdam Science Park is goed bereikbaar met auto, fiets, en openbaar vervoer.
Parkeren kan op eigen terrein. Voor fietsen is er stalling aanwezig.

•
•
•

3 multifunctionele vergader- en
congreszalen
webcolleges en livestreaming
vanaf 63 m2

•
•
•

32 tot 150 zitplaatsen
bijbehorende lobby van 161 m2
banqueting en cateringservice

Lobby
Amsterdam Science Park Congres Centre
heeft in de entree een prachtige lobby. De
lobby is te boeken voor bijvoorbeeld een
borrel, receptie of een bedrijfsfeest.

•
•

oppervlakte 161 m2
afmeting 23 m x 7 m

Mogelijkheden in de lobby
Of u nu gebruik wilt maken van statafels
tijdens een klein besloten feest, een jubileum
of een receptie of van een buffet met lange
gedekte tafels voor een uitgeserveerd diner
of als workshopruimte, de lobby kan volledig
naar uw wensen worden ingericht.

Turingzaal
De Turingzaal is zeer geschikt voor grotere
seminars, symposia, trainingen, colleges,
congressen en theater- of filmevenementen.
De Turingzaal is tevens geschikt voor het
geven van webcolleges, videoconferences
en livestreaming.

Mogelijkheden in de Turingzaal
De Turingzaal heeft een vaste collegezaal
opstelling.
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•
•
•
•
•
•
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•
•

150 zitplaatsen
afmeting 18 m x 13,5 m
geen daglicht
WiFi
zaalverduistering
dimbare verlichting
geluidsinstallatie

microfoons voor paneldiscussie
klimaatbeheersing
beamer en projectiescherm
flip-over met stiften en papier
groen krijtbord
vaste collegetafels
stopcontacten onder de collegetafels

Newtonzaal
De Newtonzaal is onder andere zeer
geschikt voor colleges, lezingen,
vergaderingen, bijeenkomsten,
presentaties, workshops en examenlocatie.
Tevens is de Newtonzaal snel om te
bouwen tot een geschikte buffet- en
borrelruimte door het plaatsen van een
mobiel en verplaatsbaar barmeubel, welke
voorzien is van moderne horeca-
apparatuur.

Vanuit de Newtonzaal is er een pantry- en
opslagruimte voor cateringactiviteiten
bereikbaar die ook apart toegankelijk is
vanuit de gang.
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•
•
•
•
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•
•

maximaal 65 zitplaatsen
oppervlakte 126 m²
afmeting 14 m x 9,5 m
geen daglicht
klimaatbeheersing
WiFi
zaalverduistering
dimbare verlichting
geluidsinstallatie
microfoons voor paneldiscussie
twee 65˝ LED monitoren

Mogelijkheden in de Newtonzaal
Afhankelijk van uw specifieke wensen kan
de Newtonzaal in verschillende flexibele
opstellingen (desgewenst tijdens de dag)
worden ingericht.

beamer en projectiescherm
flip-over met stiften en papier
verrijdbaar whiteboard
stopcontacten t.b.v. aansluiten laptops e.d.
kunnen worden aangebracht

pantry
•
•
•
•

professionel keukenapparatuur
dubbeldeurs koelkast, vrieskast
koffie- en theeapparaten
vaatwasser

eulerzaal
De Eulerzaal is zeer geschikt voor het houden
van colleges, lezingen, vergaderingen,
bijeenkomsten, presentaties, examenlocatie
en workshops.
Door gebruik te maken van de flexibele
wanden is de Eulerzaal op te splitsen in units
variërend van 63 m2 tot 126 m2.
Tevens is de Eulerzaal snel om te bouwen tot
een geschikte buffet- en borrelruimte door
het plaatsen van een mobiel barmeubel,

welke voorzien is van moderne horeca-
apparatuur.
Vanuit de gang is er een pantry- c.q. opslagruimte voor cateringactiviteiten bereikbaar.
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•
•
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•
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•
•

30 tot 65 zitplaatsen
oppervlakte 63 m2 / 126 m²
afmeting 14 m x 9,5 m
geen daglicht
klimaatbeheersing
WiFi
zaalverduistering
dimbare verlichting
geluidsinstallatie
microfoons voor paneldiscussie
beamer en projectieschermen

Mogelijkheden in de Eulerzaal
Afhankelijk van uw specifieke wensen kan
de Eulerzaal in verschillende flexibele
opstellingen (desgewenst tijdens de dag)
worden ingericht.

flip-over met stiften en papier
verrijdbaar whiteboard
stopcontacten t.b.v. aansluiten laptops e.d.
kunnen worden aangebracht

pantry
•
•
•
•

professionel keukenapparatuur
dubbeldeurs koelkast, vrieskast
koffie- en theeapparaten
vaatwasser

Eulerzaal

keuken

Newtonzaal
Foyer

opslag

Turingzaal

Lobby / Foyer
Turingzaal
Newtonzaal
Eulerzaal

161 m2
243 m2
126 m2
126 m2 (of 2x 63 m2)

collegezaal

Amsterdam science park Congres Centre
Benieuwd wat Amsterdam S
 cience Park Congres Centre voor u kan
betekenen als event- en congreslocatie? Neem direct contact op met
ons en wij helpen u graag verder.

informatie verhuur

algemene informatie

technische afdeling

T +31(0)20 592 60 12
congreszalen@wcw.nl

T +31(0)20 592 60 06
info@wcw.nl

T +31(0)20 592 40 05

