
ZAALHUUR
Het Zaans Museum op de Zaanse Schans is een unieke 
locatie voor uw bijeenkomsten. Van vergaderingen en 
presentaties tot verjaardagen en borrels. Uitbreiding met 
catering, museumbezoek of een rondleiding behoren tot 
de mogelijkheden. 
 

Schanszaal
De Schanszaal met uitzicht op het wereldberoemde Hollandse 
landschap van de Zaanse Schans is zeer geschikt voor 
vergaderingen, brainstormsessies, presentaties en zakelijke 
ontvangsten. Catering op aanvraag. 
De zaal kan in verschillende opstellingen worden aangeboden 
en aangevuld met alle moderne faciliteiten. Door de grote ramen 
is de zaal met daglicht overgoten. Eyecatcher in de zaal is de 
Verkadewand, vol nostalgische reclamebeelden.

Afmetingen

100m2 (12m diep, 8.90m, breed 3.10m hoog)

Opstellingen/aantal personen

Carréopstelling: 30 stoelen
U-opstelling: 24 stoelen 
Theateropstelling: 80 stoelen 
Dineropstelling intiem: 20 tafels / 60 stoelen + 15 zitplekken op 
lange bank 
Dineropstelling luxe:  30 stoelen /  5 ronde tafels 
Receptie: 80 – 120 personen

Kosten

Per dagdeel: €295 incl. btw (excl. parkeerkosten) 
Per dag: €495 incl. btw (excl. parkeerkosten

Inbegrepen

  Wifi
  Katheder met microfoon (indien gewenst)
  Flipover met stiften (indien gewenst)
  Tafels en stoelen

Bijzonderheden

  Flexibel in te richten ruimte met losse tafels en stoelen en lange 
vaste bank langs de zijwand
  Alle opstellingen op aanvraag mogelijk (ook zonder meubels of 
alleen  met statafels)
  Veel daglicht (maar middels gordijnen ook volledig te verduisteren)
  Verkadewand met nostalgische reclamebeelden

 

Schanszaal compleet
De complete Schanszaal is ruim 175m2 met uitzicht op de Zaanse 
Schans. De zaal leent zich bij uitstek voor recepties, presentaties 
en ontvangsten is enkel na openingstijd van het Zaans Museum 
in combinatie met catering af te huren. De zaal kan aangeboden 
worden in verschillende opstellingen en aangevuld met alle moderne 
faciliteiten. Door de grote ramen is de zaal overgoten met daglicht, 
maar kan ook compleet verduisterd worden. De ruimte kan in tweeën 
verdeeld worden door een flexibel moduleerbare schuifwand, die 
volledig gevuld is met nostalgische Verkadebeelden.

Afmetingen

Hele Schanszaal: 175m2 (12m diep, 15.50m breed, 3.10m hoog) 
Zaal in twee delen: 100m / 75m 

Opstellingen/aantal personen

Cabaretopstelling: 18 tafels / 85 stoelen + 15 zitplekken op de bank 
Theateropstelling: 180 stoelen 
Dineropstelling intiem: 120 stoelen + 15 zitplekken op de bank / 40 tafels 
Dineropstelling luxe:  60 stoelen /  10 ronde tafels 
Receptie: 150 – 225 personen met statafels

Kosten

Per dagdeel (vanaf 17.00 uur): €395 incl. btw  (excl. extra 
personeels- en parkeerkosten) 

Inbegrepen

  Wifi
  Katheder met microfoon (indien gewenst)
  Flipover met stiften (indien gewenst)
  Tafels en stoelen

Bijzonderheden

  Deze zaal is beschikbaar vanaf 17.00 uur.
  Flexibel in te richten ruimte met losse tafels en stoelen en lange 
vaste bank langs de zijwand
  Alle opstellingen op aanvraag mogelijk (ook zonder meubels of 
alleen  met statafels)
  Veel daglicht (maar middels gordijnen ook volledig te verduisteren)
  Ruimte kan in tweeën verdeeld worden door flexibel moduleerbare 
schuifwanden

Verkadezaal
De Verkadezaal is een efficiënt ingericht auditorium voor trainingen, 
presentaties, filmvertoningen en instructiebijeenkomsten.
De zaal kan in verschillende opstellingen worden aangeboden 
en aangevuld met alle moderne faciliteiten. Door de grote 
ramen is de zaal met daglicht overgoten. Eyecatcher in de zaal 
zijn de Verkadewanden, compleet gevuld met nostalgische 
reclamebeelden.

Afmetingen

100m2 (12m diep, 8.90m, breed 3.10m hoog)
 

Opstellingen/aantal personen

Carréopstelling: 30 stoelen 
U-opstelling: 24 stoelen 
Theateropstelling: 80 stoelen 
Dineropstelling intiem: 20 tafels / 60 stoelen + 15 zitplekken op 
lange bank 
Dineropstelling luxe:  30 stoelen /  5 ronde tafels 
Receptie: 80 – 120 personen

Kosten

Per dagdeel: €345 incl. btw (excl. parkeerkosten) 
Per dag: €595 incl. btw (excl. parkeerkosten
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Inbegrepen

  Wifi
  Beamer en projectiescherm
  Podium (6,20m breed, 2.10m diep, 2.80m hoog)
  Katheder met microfoon 
  Flipover met stiften (indien gewenst)
  Tafels en stoelen

Bijzonderheden

  Flexibel in te richten ruimte met losse tafels en stoelen en lange 
vaste bank langs de zijwand
  Alle opstellingen op aanvraag mogelijk (ook zonder meubels of 
alleen  met statafels)
  Veel daglicht (maar middels gordijnen ook volledig te verduisteren)
  Verkadewand met nostalgische reclamebeelden

MuseumCafé
Met panoramisch uitzicht op het Hollandse landschap van de 
Zaanse Schans is het goed toeven in het MuseumCafé.

De ruimte is vanwege de afmetingen en aanwezige 
horecavoorzieningen uitermate geschikt voor een receptie, zakelijk 
ontvangst of diner. Het MuseumCafé is uitsluitend na openingstijd 
van het Zaans Museum in combinatie met catering af te huren.

Afmetingen

80m2

Opstelling/aantal personen

Dineropstelling: 12 tafels / 50 stoelen 
Receptie: 80 – 120 personen (met statafels)

Kosten

Per dagdeel (vanaf 17.00 uur): €345 incl. btw (excl. extra 
personeels- en parkeerkosten)

Inbegrepen

  Wifi
  (Sta)tafels en stoelen
  Muziekinstallatie 

 

Zaans Museum exclusief
Reserveer het gehele Zaans Museum voor 
een exclusief ontvangst! Bied uw gasten – 
ongestoord door andere bezoekers – een 
unieke ervaring.
Kosten: prijs op aanvraag

Vergaderpakket
Voor vergaderingen met max. 25 personen

Kosten

Per dagdeel (4 uur) €30 p.p.
Per dag (8 uur) €45 p.p.

Opstellingen/aantal personen

Flexibel in te richten
Max. 25 personen

Inbegrepen

  Zaalhuur
  Entree Zaans Museum
  Wifi
  Kannen koffie/thee
  Karaffen water
  Verkadekoekjes en pepermuntjes
  Flip-over met stiften
  Projectiescherm
  Geluidsinstallatie
  Blocnotes en pennen

Uitbreidingsmogelijkheden

Een vaartocht over de Zaan, rondleiding over de Zaanse Schans, 
bezoek aan het Zaans Museum, borrel op bijzondere locatie of diner 
met uitzicht op de molens…Vraag naar de mogelijkheden!

BOEK NU! 
Boek online of neem contact op met de afdeling Sales
E-mail: sales@zaansmuseum.nl | Tel.: 075 68 10 00
Zaans Museum | Schansend 7 | 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl




