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Welkom bij Vondelpark3
Bent u op zoek naar een bijzondere locatie in Amsterdam voor een zakelijke presentatie, groots personeelsfeest, onvergetelijke borrel of een intiem diner met een groep? Dan bent u bij Vondelpark3
aan het goede adres! Het Rijksmonumentale pand in het hart van het park beschikt namelijk over passende faciliteiten voor groepen van iedere grootte.
Naast een unieke locatie midden in het Vondelpark, beschikken wij ook over ruime ervaring in het verzorgen van events. Op ons hoofdkantoor werkt het
Salesteam, een in-house evenementenbureau dat uw evenement van begin tot eind verzorgt.
In deze brochure staat meer informatie over onze verschillende zalen van Vondelpark3 en de mogelijkheden met betrekking
tot catering en entertainment. Wij hopen dat het voldoende inspiratie biedt voor een uniek event!

Kitchen & Bar Vondelpark3

•

Vondelpark 3

•

1071 AA Amsterdam

•

020 616 86 60

•

www.vondelpark3.nl

•

events@vondelpark3.nl
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Het Restaurant
Gedurende het hele jaar is het mogelijk om met groepen exclusief te borrelen in het restaurant
van Vondelpark3. Naast een formeel zitgedeelte heeft het restaurant ook een informeler
gedeelte met statafels en een grote bar.
Afhankelijk van de benodigde faciliteiten kunnen hier groepen tot wel 140 personen dineren.
Borrelen kan tot 300 personen.

Sit-down dinner (middenstuk)
Sit-down dinner (lounge)			
Sit-down dinner (restaurant)

36 pax
34 pax
64 pax

Sit-down dinner (totaal)			
140 pax
Staand					300 pax
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De Studio’s
Op de eerste verdieping bevinden zich twee prachtige studio’s aan weerszijden van de media
bar. Beide zalen worden gekenmerkt door de hoge plafonds en een klassieke uitstraling, in
combinatie met de oneindige multimediale mogelijkheden die VondelCS te bieden heeft. Zo is
het, aan de hand van de gordijnen, mogelijk de studio’s op ieder moment van de dag volledig
donker te maken. De twee zalen worden van het bordes gescheiden door de Wintertuinen,
waar imposante glazen deuren in de studio’s toegang tot bieden.
Op de foto’s met lange ingedekte tafels hieronder ziet u het meubilair dat wij standaard in huis
hebben voor sit-down aangelegenheden. Dit meubilair biedt plaats aan maximaal 130 gasten.

Borrel (zonder bordes) 			
Borrel (met bordes) 			
Sit-down dinner (lange tafels)		
Sit-down dinner (ronde tafels) 		

150 pax
200 pax
130 pax
80 pax
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De Franse Kamer
Achter Studio B ligt de Franse Kamer, een intieme ruimte met een indrukwekkende uitstraling.
Er is een directe doorgang naar het bordes en een overvloed aan daglicht.
De Franse Kamer leent zich uitstekend voor bijeenkomsten voor kleinere gezelschappen, zoals
diners, vergaderingen en borrels. Hiernaast is het mogelijk de deuren naar Studio B open te
zetten en de Franse Kamer als extra ruimte bij de studio te betrekken.

Franse kamer: minimaal 10 pax maximaal 50 pax
Diner (ronde tafels)		
40 pax
Presentatie			50 pax
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Bordessen
Voor groepen tot 150 personen is het ook mogelijk een zijde van het bordes af te huren, met
uitzicht over het park en de lager gelegen terrassen. Uiteraard is huur in combinatie met een
Studio en een Bordes ook mogelijk!

1 x Bordes
Borrel				100 pax
Diner opstelling 			
60 pax
Diner opstelling losse tafels
48 pax
2 groepen op 1 bordes 		
50 pax
Gehele bordes
Borrel 				400 pax
Diner opstelling 			
120 pax
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Mediabar & Café
Tussen de twee Studio’s is de Mediabar gesitueerd, de centrale ruimte die toegang biedt
tot VondelCS en door de marmeren trap in direct contact staat met het restaurant van
Vondelpark3. De Mediabar kan voor events worden ingezet in combinatie met omliggende
ruimten. De Media Bar kan niet individueel verhuurd worden.
Het Media Café kan aan de achterzijde van het pand gevonden worden. Het is een langwerpige
ruimte waar op regelmatige basis wordt geëxposeerd. Door de modulaire inrichting, kan
het meubilair naar wens worden aangepast. Ideaal voor break-outs, vergaderingen en
brainsormsessies.

Diner				 30 pax
Theater				 40 pax
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L
ocatiehuur
Prijzen van locatiehuur gelden per dagdeel. Bij afname van een tweede dagdeel wordt 40%
van de huurprijs in rekening gebracht. Voor een aansluitend derde dagdeel geldt 10% van de
huurprijs. Opbouw is maximaal 1 uur voor afname eerste dagdeel.
•
•
•

Dagdeel 1
Dagdeel 2
Dagdeel 3

08:00 uur - 13:00 uur
13:00 uur - 18:00 uur
18:00 uur - 0:30 uur (op vrijdag en zaterdag geldt 02:30 uur als eindtijd)
ZALEN & TERRASSEN

Nr.

Naam zaal

Opp.

Prijs per dagdeel

1

Studio A

112,5m2

€1575

2

Studio B

114m2

€1575

3

Mediabar

86m2

Wordt niet individueel verhuurd

4

Franse Kamer

61m2

€900

5

Mediacafé

61m2

€625

6

Bordes A

100m2

€950

7

Bordes B

100m2

€950

8

Restaurant

100m2

€1575

In overleg kunnen alle zalen en terrassen zowel individueel als gecombineerd gehuurd
worden. Bij evenementen vanaf 75 personen, is Vondelpark3 genoodzaakt security in
rekening te brengen.
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Coronaproof borrelen
In deze periode hebben we extra maatregelen getroffen die we bij Vondelpark3 kunnen
aanbieden om uw event zo coronaproof mogelijk te maken. We willen wel graag voorop
stellen dat dit per event anders is. Bij vragen, bel naar onze event-/salesafdeling of mail naar
events@vondelpark3.nl.
Vondelpark3 volgt en faciliteert de voorwaarden en restricties die het RIVM stelt.
Deze kunnen te allen tijde bijgesteld worden.
•

Punten om de handen te desinfecteren; bij binnenkomst, bij het buffet, op de
bar en toilet.

•

Het is mogelijk om de chef al het eten op te laten scheppen (buffet). 		
Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

•

Bij een buffet of een BBQ zullen we vragen of de gasten per tafel langs het 		
buffet zullen lopen om zo rijvorming te voorkomen.

•

Gerechten worden per gerecht uitgeserveerd (borrelhappen, walking dinner, 		
of een sit-down diner).

•

We werken met buckets drinken zodat de gasten zelf hun dranken kunnen 		
pakken.

•

We kunnen verschillende lunchpakketten aanbieden per persoon.

•

Het is mogelijk om de snacks apart te verpakken.

•

Dranken kunnen worden aangeboden op een buffet zodat gasten zelf hun
dranken kunnen inschenken.

•

We hebben verschillende looproutes binnen Vondelpark3.

•

Er worden controle vragen gesteld bij binnenkomst.

•

Wij dienen te allen tijde een gastenlijst te hebben, van alle aanwezige gasten.

•

Wij zorgen ervoor dat alle gasten de mogelijkheid hebben om per 2 personen
op 1,5m te dineren, borrelen etc.

Binnenlocaties: 			
Bordes (links of rechts):
Gehele bordes: 			

Op aanvraag
50 pax
100 pax
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Hoofdstuk 2

ARRANGEMENT
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Winter Wonderpark
Cocktail
Prosecco met veenbes, tijm en siroop
Tafelgarnituur
Groentetuintje met tomaten-yoghurt dip, gemarineerde olijven,
truffelchips, gezouten eetbaar papier
Drankarrangement Nationaal (3 uur)
Van 19.00u tot 22.00u.

Walking dinner
•

Poke Bowl met Rauw gemarineerde zalm, quinoa, avocado, zoetzure kool, radijs,
sojabonen, zwarte sesam en wasabimayonaise

•

Dun gesneden entrecote, komkommersalade, wakame, ponzusaus
en gember-cashèwcrème

•

Dungesneden zeebaars, kokos-cashewcrème en citroenmayonaise

•

Maiskip boemboe Bali

•

Mono Tartufo, bitterkoekjesmandarijn met mandarijnsorbet
of

chocomousse met krokante chocolade, bittere chocolade sorbet

Walking dinner* of Sitdown dinner
Deze deal is €75,- per persoon exclusief AV-kosten en beschikbaar vanaf 25 personen van
oktober t/m april.
Indien exclusief komen hier nog extra kosten bij.
* Wanneer u kiest voor een walking dinner, bedraagt het pakket 85,- per persoon.

Sitdown dinner
Keuzes en dieetwensen dienen op voorhand van het event te worden doorgegeven.

Voorgerecht
Rauwgemarineerde zalm, Aziatisch geörienteerd
of

Geitenkaassalade met drie bereidingen van biet

Hoofdgerecht
Op de huid gebakken eend, luchtige aardappel en wintergarnituur
of

Cauliflower Power curry van bloemkool, kikkererwten, zoete aardappel, kokosmelk
en cashew crumble

Dessert
Chocolade Moulleux met VOC specerijen en advocaatijs
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CATERING
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Dranken
Prosecco & Champagne
Prosecco per fles					
Prosecco per glas					
Champagne per fles			
Champagne per glas				

36,00
6,50
75,00
10,25

Cocktails
Martini Royale, Martini Royale Rosato					
Wij hebben een ruim assortiment aan cocktails			

8,00
vanaf 8,50

Drankarrangement
Binnenland (onbeperkt)
Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn,
jenever, vieux en Martini.
2 uur			
3 uur			
4 uur			
5 uur			
6 uur			

25,00
29,00
33,00
36,00
39,00

Drankarrangement
Buitenland (onbeperkt)
Heineken tapbier, frisdranken, witte wijn, rode wijn en rosé wijn,
jenever, vieux, Martini, rum, vodka, gin en whisky.
2 uur				
3 uur				
4 uur				
5 uur				
6 uur				
Koffie- en Thee Buffet (per persoon)
Koffie, thee en zoete lekkernijen

31,00
36,00
41,00
45,00
49,00
5,50

Indien u kiest voor de afname van dranken op nacalculatie, is Vondelpark3 genoodzaakt
personeelskosten in rekening te brengen. Neem voor meer informatie contact op met uw
contactpersoon.
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Ontbijt

Lunch

Vondelpark3 biedt twee keuzes die in samenspraak met de gast uitgebreid kunnen
worden met smoothies, chocoladebroodjes, toast of een pannetje roerei.

Sandwiches

Ontbijt

21,50

Dagvers gebakken luxe mini broodjes			
Croissants

•
•

Thaise georiënteerd erwtensoepje met kokosschuim
Tomaten minestrone met lamsvlees

24,50
Warme items
•
•

Verse fruitsalade
Brie de Meaux en jonge Beemster
Rosbief, runderrookvlees en beenham
Marmelade en hagelslag
Gerookte Schotse zalm
Roerei
Glas Prosecco
Verse jus d’orange
Koffie en thee

Zelfgemaakte energiereep
Wrap van geitenkaas, hummus van paprika, gegrilde groenten
Worstbroodjes of kaasbroodjes

5,50

De soepen kunnen ook vegetarisch worden geserveerd.

Dagverse gebakken luxe mini broodjes
Croissants
Koffiebroodje

Middag snack
Kies 1 van de onderstaande items.

Ciabatta met weiderund, basilicumolie, veldsla en old Beemster
Caprese met pommedori tomaten en buffelmozzarella op bruinzuurdesem
Foccacia met gerookte wilde zalm en zuurkoolsalade
Panini met gegrilde groenten, rucola en gorgonzola

Soepen

Verse jus d’orange
Koffie en thee
Ontbijt deluxe

15,50

Voor onze sandwiches gebruiken wij brood van de regionale bakker. Tevens kan de lunch
uitgebreid worden met een soep of andere warme items naar keuze.
2,5 sandwich staat gelijk aan een volwaardige lunch. Verkrijgbaar vanaf 25 personen.
•
•
•
•

Brie de Meaux en jonge Beemster
Runderrookvlees en rosbief
Marmelade en hagelslag
Gekookt eitje
Verse fruitsalade
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4,50

Vegetarische quiche met ricotta en spinazie
Kalfskroket of vegetarische kroket

6,50
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Streetfood walking dinner

Fingerfood
Tafelgarnituur
Verkrijgbaar voor groepen vanaf 10 personen.

4,25

Groentetuintje met tomatenyoghurt dip
Knapperige maïs en kikkererwtenmix
Truffelchips
Gerookte paprikacrackers
Dutch fingerfood
Op basis van 6 items per persoon.

Burger
8,50

cheeseburger, augurk, ketchup en krokante ui

9,00

Zuid-Amerika
Ceviche

rauwgemarineerde zeebaars met rode peper, tomaat, rode ui,
limoen en avocado

10,00

Azie
Bun Boa

Bitterbal
Kaassoufle
Gambakroket
Mini saucijzenbroodje

Bo Bia
To Yam Soup
8,50

stoombrood gevuld met pull pork, zoetzure kool, bosui en
krokante knoflook
loempia’s van rijstpapier met vulling van zoetzure kool, wortel,
komkommer, mint en kip met soja-gember saus (evt. vega)
pittige soep met garnalen, koriander, champignons

gebakken kabeljauw, friet, koolsla, groene erwten, remoulade,
azijn en citroen
Churros
Met witte chocoladesaus
		

Yakitori met een soyasaus
Gefrituurde kip in panko-wasabi kruim
Eendenloempia met hoi sinsaus
Samosa
8,50

8,00
7,50
8,00

Europa
Fish and Chips

Tafelgarnituur
Katjang noten
Rijstcrackers
Wasabi noten
Zeewierkroepoek

Vegan fingerfood
Thaise groene currybites
Mini boschampignonskroket
Mini groentekroket
Vegan bitterbal

De chef adviseert minimaal 5 gangen als aanbevolen hoeveelheid.

Noord-Amerika

Old Amsterdam met Zaanse mosterd
Leidsche Kaas
Ossenworst
Leverworst
Gedroogde Drenthse worst

Asian fingerfood
Op basis van 4 items per persoon buiten de noten, crackers en garnituren.
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Amuse

Canapés

Kleine hapjes die creatief op een lepel worden geserveerd, zowel voor
bij de borrel als voorafgaand aan het diner.

Mooie kleine open sandwiches voor een borrel, receptie of
voorafgaand aan een diner.

Amuselepel
Op basis van 2 items per persoon. Verkrijgbaar vanaf 25 personen.
•
•
•
•

7,00

Per persoon gaan wij uit van 3 canapés. Deze worden geserveerd op
strakke witte schalen. Verkrijgbaar vanaf 25 personen.

Geroosterde bietjes met geitenkaas en truffel
Zalmkubus met zwart zeezout en saffraandip
Kalfstartaar met rucola en abdijkaas
Pata negra met rode uiencompote en balsamico

Bourgondisch plateau

•
•
•
•
10,00

De plateaus worden geserveerd per 5 personen.
Peperpaté
Ossenworst
Serranoham
Beemster kaas
Truffelmayonaise
Gemarineerde olijven
Bourgondisch brood
Crostini

Antipasti plateau
De plateaus worden geserveerd per 5 personen.
Pastrami
Kalf leverworst
Pittige salami
Bleu de Wolvega
Zongedroogde tomatentapenade
Bourgondisch brood
Crostini
Aioli

Canapés

10,00

Gerookte ribeye met abdijkaas
Gegrilde courgette met provolone
Eendenborst met rode uiencompote en truffelspread
Pepermakreel met pompoenchutney

18

9,50
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Voor onze diner arrangementen kunnen nog kosten voor inhuur materialen in rekening gebracht worden.
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Sit-down diner

Walking diner

Wij bieden u de mogelijkheid om te kiezen tussen een regulier of een vegan sit-down diner
menu. Natuurlijk houden we rekening met wensen van vegetarische en speciale diëten.
Beschikbaar voor groepen met minimaal 25 personen. Houd er alstublieft rekening mee dat
we inhuur voor servies in rekening brengen.

Staand dineren met kleine gerechten die opeenvolgend worden uitgeserveerd. U heeft de
keuze uit vijf, zes of zeven gangen, waarbij vijf gangen voldoende voor een volwaardige
maaltijd zijn. Houdt er rekening mee dat er ook een locatiehuur in rekening zal worden
gebracht. Verkrijgbaar vanaf 25 personen.

Drie gangen
Vier gangen
Vijf gangen

Vijf gangen
Zes gangen
Zeven gangen

35,50
41,50
48,00

41,00
45,50
49,00

Reguliere sit-down dinner

Reguliere walking dinner

1.

Lamellen van gerookte zalm, avocado, radijs.

1.

Tartaar van gebraden rund, gerookte eidooier, uiencrème, piccalilly gel.

2.

Soep van ossenstaart met duxell en waterkers.

2.

Licht geroosterde sesam tonijn met komkommer- wakamesalade, wasabi crème en

3.

Gebakken heilbot filet met saffraan risotto, pompoen, asperges en venkel beurre blanc.

sojagel.

4.

Gebakken eendenborst met pastinaak crème, savooikool, shiitake en hossin jus.

3.

5.

Gepocheerde peer, gekarameliseerde walnoten en cookie dough ijs.

4.

Vegetarische dim sum, chili stroop, pompoenzalf, gegrilde asperges en teriyaki saus.

5.

Gegrilde zeebaars, gegrilde groenten, gnocchi, chorizo en gremolata.

6.

Gemarineerde biefstuk spiesje, Aardappel mousseline, bosui en soja-sake jus.

7.

Crème brûlée met sereh en kokosijs

Vegan sit-down dinner
1.

Sashimi van watermeloen, wakame salade, wasabi crème, soja gel.

2.

Quinoa met babaganoushe, zoet zure pompoen, komkommer, rode paprika gel,

Gele currysoep met croutons van naanbrood en een spiesje van tandoori zeewolf.

Vegan walking dinner

kruidensla.
Gerookte pompoen soep, kokos schuim.

1.

Sashimi van watermeloen, wakamesalade, wasabicrème, sojagel.

4.

Geroosterde oerpeen, met saffraan saus, fregola, gebrande punt paprika, en amandelen.

2.

Pad thaisalade, spaghetti van groenten, dadel-sinaasappeldressing, cashewnoten,

5.

Vegan brownie, kokos ijs.

3.

radijsjes.
3.

Gele currysoep met croutons van focaccia.

4.

Spiesje van gegrilde groenten, wortelcrème, gebakken shiitake.

5.

Veganistische dim sum, chili stroop, pompoenzalf, gegrilde asperges en teriyaki saus.

6.

Gepofte pompoen, harissasaus, quinoa en geroosterde kikkererwten.

7.

Kokos panna cotta, aardbei gel, mango sorbet.
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Voor onze diner arrangementen kunnen nog kosten voor inhuur materialen in rekening gebracht worden.
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Buffetten
Green Vegan

36,50

Een veganistisch buffet beschikbaar voor groepen vanaf 25 personen.
Brood
•
•
•
•

Boerenbrood
molenaarsbrood
Hummus
Olive tapanade

Koude gerechten
•
•
•
•
•

Tomaat, komkommer, paprika, spinaziesalade, mosterddressing
Couscous salade, gegrilde groenten. dadel, hazelnoten, munt en koriander
Salade van sperziebonen, linzen, kikkererwten, pompoenpitten in een gele curry
dressing
Gepofte bieten en wortelsoorten met een kruidendressing
Pad thai salade, plantaardige spagetti, dadel sinaasappeldressing, cashewnoten, radijs

Italian Highlights
Alle Italiaanse favoriete smaken in één buffet. Een favoriet aller tijden bij onze gasten.
Beschikbaar voor groepen met minimaal 50 personen.
Antipasti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crostini, focaccia, boerenbrood
Olijventapenade, olijfolie, zeezout, citroenpeper
Gemarineerde champignons met balsamicoazijn
Artisjoksalade met knoflook, salie en rucola
Linguinisalade met citroenpeper, knoflook en peterselie
Geroosterde tomaten met buffelmozzarella en rucola
Siciliaanse witte bonensalade met citroen, koriander en chili
Dungesneden rauwe tonijn met kappertjes, olijfolie en citroendressing
Garnalen gemarineerd in paprika, citroen en peterselie
Rundercarpaccio met pecorino, rucola en olijfolie
Vitello tonnato; dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise
Verschillende salami’s, gedroogd vlees en worstjes uit Toscane en Emilia Romagna
Ansjovis met lente-uitjes

Warme gerechten
•
•
•
•
•
•

Geroosterde courgette, aubergine, rode paprika, rode ui.
Gele rijst met groene kruiden.
Harissasaus, gegrilde pompoen, groene olijven, kikkererwten, munt en koriander.
Gevulde paprika met risotto van venkel en kokos.
Rozemarijnaardappelen uit de oven.
Gele curry, aardappel, doperwten en noedels.

Warme gerechten
•
•
•
•
•
•

Zwaardvis in antiboise van tomaat en zwarte pasta
Gevulde paprika met risotto Milanese
Manzo stufato in Barolo-saus
Maiskip met rozemarijnaardappels
Aardappelchampignons Lasagne
Gegrilde groentes

Nagerechten
•
•
•
•

Appeltaart
Brownies
Chocolade mousse
Vers fruit

Dolci
•
•
•

Tiramisu
Panna forta
Panna Cotta

39,50
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Hoofdstuk 4

ENTERTAINMENT
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Food concepts

Personeel

Oestermeisje

vanaf 530,00

Vanuit de speciaal voor haar ontworpen roestvrij stalen riem opent het
Oestermeisje live verse oesters voor uw gasten. Prijsindicatie op basis van
één meisje gedurende twee uur, met 150 oesters.
Patameisje

vanaf 675,00

Onderstaande prijzen zijn op basis van uurtarief. Overige diensten op aanvraag.
Manager

49,50

Medewerker bediening

30,50

Medewerker keuken

35,00

Bovenstaande tarieven voor medewerkers zijn enkel van toepassing indien u kiest meer
medewerkers in te zetten bovenop de standaard die Vondelpark3 hanteert.

Als een ervaren cortadero voorziet het Patameisje uw gasten van heerlijke
flinterdunne plakjes Pata Negra. Prijsindicatie op basis van één meisje
gedurende twee uur, met 150 porties.
Sushimeisje

vanaf 895,00

Vanuit de handige riem om haar heupen kan het Sushimeisje haar mix van
verschillende soorten sushi op simpele wijze voor uw gasten bereiden.
Prijsindicatie op basis van één meisje gedurende twee uur, met 200 sushi.
Tafeldame

645,00

De tafeldame serveert uw gasten hapjes, drankjes en/of goodiebags via
de tafel die zij om zich heen draagt. De tafeldame is tevens zeer geschikt om
uw gasten bij binnenkomst welkom te heten en te registreren. Prijsindicatie op
basis van één meisje gedurende twee uur.
Andere concepten						
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prijs op aanvraag

Op aanvraag kunnen we verschillende food concepten voor u verzorgen. Denkt u aan een
bruleemeisje voor uw winterse kerstbuffet, een of champagnemeisje om uw
nieuwjaarsreceptie feestelijk in te luiden. Vraag naar de mogelijkheden bij ons serviceteam.

Hostess

37,50

Medewerker security

45,00

Toiletdame

30,50

Garderobe dame

30,50

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Licht & Geluid
Vondelpark3 werkt samen met een vaste leverancier van licht-, geluid- en
presentatiebenodigdheden: Music and Productions. Door deze samenwerking kunnen wij u
diverse audiovisuele materialen van hoge kwaliteit leveren tegen een zeer scherpe prijs. Wij
behandelen iedere verzoek als maatwerk, aarzel niet uw contactpersoon om meer informatie
en/of een offerte!
Ter inspiratie vindt u hieronder een greep uit de audiovisuele mogelijkheden die wij voor u
verzorgen, ongeacht het aantal personen:
•
•
•
•
•
•

Feest met DJ-set op podium en disco-verlichting in de zaal
Presentatie met draadloze headsets, beamer en meerdere schermen
Live-uitzending van sportwedstrijd of presentatie
Sfeervol uitlichten van het gehuurde terrein, zoals de P1 Retro lamp
Akoestische muziekinstallatie tijdens diner
Silent disco op het strand

DJ & Crew
Door jarenlange ervaring op het gebied van evenementen, heeft Vondelpark3 een
brede portefeuille aan muzikaal entertainment opgebouwd. Van netwerkborrels tot
huwelijksfeesten en van verjaardagen tot zomerfeesten, voor elk type event heeft
Vondelpark3 een geschikte DJ.

DJ per uur
Crew licht & geluid per uur
* minimale afname is 4 uur.

150,00
49,50
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Brand uw event
Maah uw event nog professioneler dan het al is door uw bedrijf te branden op uw event

DESIGNER

PHOTOBOOTH

PHOTOGRAAF

Vanaf €50,- p/h

Vanaf €500,- (4 uur)

Vanaf €145,- p/u

POLAROIDS

Pakket vanaf €300,-
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Style & entertain uw event
Style uw evenement naar de mooiste locatie en maak er een omgeving van om nooit te vergeten, samen met wat entertainment om de gasten van uw event te amuseren.

SPELLETJES

BLOEMEN

BALLONNEN

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

STYLING

Op aanvraag
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Routebeschrijving & parkeren
1. Vondelpark3
Vondelpark 3
10711 AA Amsterdam
+31 (0)20 639 25 89

2. Qpark Het Byzantium
Tesselschadestraat 1G
1054 ET Amsterdam
24 uur per dag geopend

3. QPark Museumplein
van Baerlestraat 33B
1071 AP Amsterdam
Zo t/m wo: 07:00 - 01:00 inrijden
Do t/m za: 07:00 - 02:30 inrijden
24 uur per dag uitrijden

4. QPark voor bussen
Paulus Potterstraat 1
1071 CS Amsterdam
24 uur per dag geopend

De parkeervakken langs de wegen rond het Vondelpark vallen in een 3,50 euro gebied.
Hiervoor zijn dagkaarten verkrijgbaar:
Tot 19:00 uur 18,00 euro
Tot 21:00 uur 21,60 euro
Tot 24:00 uur 27,00 euro
Vanaf 19:00 uur 12,00 euro

5. Halte Museumplein
Tramlijnen 3, 5 en 12

6. Halte van Baerlestraat
Tramlijnen 3 en 12

7. Halte Eerste Constantijn
Huygensstraat
Tramlijn 1

8. Halte Overtoom
Tramlijnen 3 en 12

9. Halte Leidseplein
Tramlijn 10

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Routebeschrijving & parkeren
Buiten het centrum parkeren
Indien u met de auto naar Vondelpark3 komt, raden wij u aan buiten het stadscentrum te parkeren
en het openbaar vervoer te nemen naar het centrum. Dit is voordelig mogelijk in de parkeergarage
van de Olympic Experience, waar u 8,00 euro betaalt voor 24 uur (inclusief vijf tickets voor het
openbaar vervoer van Amsterdam). Vanuit hier kunt u met de bus (lijnen 170 en 172) of de tram
(lijnen 16 en 24) naar het Museumplein of het Leidseplein.
Olympic Experience
Olympisch Stadion 2
1076 DE Amsterdam
In het centrum parkeren
Indien u ervoor kiest om met uw auto het centrum van Amsterdam in te gaan, kunt u
parkeren in parkeergarages het Byzantium en onder het Museumplein. Deze parkeergarages
zijn op loopafstand van Vondelpark3, maar hebben een hoog uurtarief. Parkeerplekken
kunnen niet gereserveerd worden, wel kunt u de QPark app downloaden om te zien waar er
parkeergelegenheid beschikbaar is. Op de volgende pagina vindt u een kaart waarop beide
parkeergarages staan aangegeven.
Met het openbaar vervoer
Indien u met het openbaar vervoer komt, vindt u op de volgende pagina de verschillende
tramhaltes met de bijbehorende lijnen die u kunt nemen.

Contact
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet contact met het team van Vondelpark3 op te nemen, wij
helpen u graag op weg!
Vondelpark3
Vondelpark 3
1071 AA Amsterdam
T: +31 (0)20 639 25 89
E: info@vondelpark3.nl
W: www.vondelpark3.nl
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