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Ons aanbod
In het hart van Amsterdam, in de Beurs van Berlage, op een 
steenworp afstand van het Centraal Station, daar is Meet Berlage 
gevestigd. Met trots! Want de Beurs is een verbluffend rijksmo-
nument. Wij bevinden ons in het voormalige effectenbeursdeel 
van het gebouw, en beschikken daar over maar liefst 1100 m2 
met onder andere 9 karakteristieke vergader- en evenementen-
ruimtes. Elk met hun eigen verhaal. Een verhaal wat prachtig 
aansluit bij wat Meet Berlage is: een plek voor ‘entrepreneurial 
minds’. Een perfect decor voor een evenement of vergadering tot 
100 personen van jouw bedrijf of organisatie. Ons gastvrije, en-
thousiaste team is er volledig op gericht om van jouw evenement 
een succes te maken. Met de faciliteiten die daarbij nodig zijn. 
Met Nespressokoffie in de zalen en baristakoffie in onze foyer. 
En met ruime cateringmogelijkheden. 

Onze missie
Berlage zag voor zijn Beurs een toekomst als ‘palazzo pubblico’. 
Een plek om te ontmoeten en te verbinden, geïnspireerd op het 
middeleeuwse stadhuis van Siena. Dat maken we bij Meet Ber-
lage waar: ‘entrepreneurial minds’ vinden bij ons een plek, om te 
werken, te vergaderen of te ontmoeten. Samen met jou en onze 
partners realiseren wij bijeenkomsten die voldoen aan al jouw 
verwachtingen. Professioneel, informeel en gastvrij: dat is waar 
wij voor staan. Lees in deze brochure wat Meet Berlage jou te 
bieden heeft. Vanzelfsprekend staan wij open voor jouw speci-
fieke wensen. Wij kijken uit naar jouw komst!

Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam
+31 (0)20 24 41 908

info@meetberlage.com
www.meetberlage.com



‘Een geweldige locatie met een  
uitstekende verzorging van de  
bijeenkomst door de staf van  

Meet Berlage!’

Alex Hazewijer - Zorginstituut Nederland

Directiekamer // 1e Verdieping



Noteerzaal
Zie hoe mooi je uitkijkt op het meest centrale stukje 
Amsterdam! Levendig en historisch. Deze ruimte 
is ideaal voor borrels, presentaties en andere 
evenementen. Daarnaast fungeert het als onze Co-
working Space. Ervaar het klimaat met aangenaam 
elan en ontspannen saamhorigheid.

Directiekamer
Ons pronkstuk! Een schitterende monumentale 
zaal met superfraai uitzicht. Er zijn veel details te 
vinden die verwijzen naar de historie van deze zaal 
en de achtergrond van het gebouw. Oorspronkelijk 
was dit de vergaderzaal van de effectenhandela-
ren. En nu heb jij de mogelijkheid om deze ruimte 
invulling te geven! Ideaal in combinatie met de 
Bediendenkamer.

Bediendenkamer
De sfeer van deze ruimte blijft ons elke keer weer 
verrassen. Zó aangenaam. Uit ervaring weten we 
dat men in deze ruimte altijd tot een goede focus 
kan komen en met voldoening de deur uit stapt. En 
vergeet niet dat je ook hier schitterend uitkijkt op 
het eeuwenoude hart van Amsterdam. Bijzonder 
toch?!

Secretariaat
Deze ruimte is - zoals wij dat in Nederland zo lek-
ker kunnen zeggen - knus. Een plek met een fijne 
werksfeer, in een monumentaal jasje. De akoestiek 
is prima en ook al is het stadsleven om de hoek; er 
heerst een kalme sfeer in deze Meeting Space.

Lotenzaal
Ruim en persoonlijk. De perfecte balans voor een 
meeting als je het ons vraagt. Ook hier wordt je 
meegenomen in de monumentale sfeer van het 
gebouw en is het zicht richting Amsterdam CS 
wederom heel mooi. Hartje centrum ten top! Goed 
om te weten: deze ruimte is een geliefde break-out 
kamer.

Vestiaire
Lekker full focus aan de slag; dat kan prima in deze 
Meeting Space. Het is een redelijk kleine ruimte en 
daardoor intiem. Net als alle andere ruimtes ademt 
deze werkplek de allure van weleer. Zo heeft de 
Vestiaire ook van die mooie glas-in-lood ramen!

Leeszaal
Een ruime zaal met veel ramen, zoals je kunt zien. 
De Leeszaal is geschikt om met veel verschillende 
opstellingen te gebruiken en er hangt een prettige 
rust aan deze zijde van het gebouw. Deze ruimte 
beschik over een eigen break-out kamer.

Portiersloge
De Portiersloge - met hoge glas-in-lood ramen - is 
geschikt voor een groep die niet groot en niet klein 
is. Een mooie tussenmaat. Je kan in de Portiers- 
loge in volle concentratie de koppen bij elkaar ste-
ken, of je helemaal creatief laten gaan. Het karakter 
van deze Meeting Space zal je sowieso inspireren. 

Klik hier voor meer informatie!

1e Verdieping

Begane grond

ONZE RUIMTES
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‘I would like to thank you for your 
excellent work in the hosting of our 
event. Everything was perfect. We 
will surely recommend your place 
and services, and if one day we plan 
another event in Amsterdam, we’d 
choose Meet Berlage again without 

question. Thanks!’

Valérie-Anne Lencznar - Think Smartgrids

Directiekamer // 1e Verdieping
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Hendrik Petrus Berlage

De ontwerper van het nieuwe beursge-
bouw, dat werd geopend in 1903. Dit 
meesterwerk is een architectonische 
mijlpaal geworden, en is inmiddels een 
karakteristiek boegbeeld van ons cultu-
reel erfgoed. 
Een interessant gegeven is dat er kort na 
de opening aan Berlage werd gevraagd 
of hij niet bang was dat het als beurs al 
snel onbruikbaar zou worden, waarop hij 
antwoordde: ‘O, neen, dan kan het als 
groot gemeenschapshuis dienen, eerlijk 
gezegd heb ik mij het altijd in diepste ge-
dachte en verlangen als zóó gekoesterd, 
ontwikkeld en gedacht.’ 
En ja, zo geschiedde het; al heel snel 
kreeg de beurs een nieuwe plek en is het 
gebouw door de jaren heen uitgegroeid 
tot dat ‘palazzo pubblico’ waarop Ber-
lage - overtuigd socialist als hij was - had  
gehoopt. Berlage blij, wij blij!



Koffie, thee & water
Fair-trade koffie van Nespresso, biologische fair-trade thee van 
Bradley’s en Amsterdams kraanwater verrijkt met een blaadje 
munt en/of een schijfje citrusfruit. Standaard bij elke boeking.

Ontbijt
Een goed begin is het halve werk: vers afgebakken croissants 
met jam en boter, huisgemaakte granola, yoghurt, fruit, gekookte 
eieren, lichte sandwiches, verse jus en heerlijke friandises. Met de 
complimenten van onze goede buren, De Bakkerswinkel en groen-
teboer Ben Overwater.

Lunch
In samenwerking met De Bakkerswinkel bieden wij verschillende 
luncharrangementen aan. Van een simpele lunch met heerlijke 
sandwiches, tot een meer uitgebreide lunch met meesterlijke 
quiches en zalige salades en soepen. Elke lunch wordt geserveerd 
met een zoete lekkernij, vers fruit, melk en vruchtensappen. Op 
verzoek kunnen wij rekening houden met de meeste allergieën en 

diëten. Meenemen is ook mogelijk.

Frisdranken
Voor een verfrissende onderbreking of afsluiting van je meeting. 
We zetten een assortiment ijskoude frisdranken voor je klaar in je 
Meeting Space of in de foyer: met o.a. Coca-Cola, Coca-Cola Light, 
Chaudfontaine bruisend water, Naturfrisk Elderflower (bio) en  

Naturfrisk Lemonade (bio).

Snacks
Lekker voor tussendoor: Roger’s Handcooked Chips, Chocolatechip 
Cookies en repen van Eat Natural en Tony’s Chocolonely’s. Even 
genieten en dan weer doorpakken!

Tussendoortje
Een korte pauze in het programma? Even een frisse neus halen, 
de benen strekken en opladen met een welverdiend tussendoortje! 
Onze verse koeken, brownies, bananenbrood en broodpudding zijn 
echte aanraders. Liever iets stevigers? Kies dan voor een goed stuk 
quiche of een heerlijk saucijzenbroodje.

ETEN & DRINKEN



Borrel
Een assortiment van verschillende frisdranken, bier, heerlijke witte 
en rode wijn vergezeld door een nootje! Het is mogelijk om de bor-
rel in de Meeting Space te serveren of in onze foyer. Laat ons maar 

weten wat je wilt.

Borrelhapjes
Iets lekkers voor bij de borrel? Wij bieden een aantal verschillende 
opties aan. Typisch Amsterdams, mediterraans of maatwerk. Vraag 

ons naar de mogelijkheden.

Diner
Samen met onze partner Jaspers Catering bieden wij onze gasten 

maatwerk, passend bij uw wensen en uw budget. 



Audio-Visueel
Meet Berlage beschikt over standaard voorzieningen ter (audio)
visuele ondersteuning van uw evenement, zoals supersnel WIFI, 
projectors en schermen, versterkt geluid, microfoons, verlengsnoe-
ren, notitieblokken en flip-overs. Voor maatwerk werken wij samen 
met Faber Audiovisuals, een innovatief bureau met een geweldige 

service. Informeer naar de mogelijkheden.

Personeel
Onze zaalprijzen zijn altijd inclusief kosten voor personeel. Meet 
Berlage zorgt ook voor personeel tijdens events met catering. 
Indien beveiliging gewenst is of door Meet Berlage nodig wordt 
geacht, wordt deze door ons ingehuurd. Wij hebben een exclusief 
samenwerkingsverband met Alliance Security & Risk Control, de 
huisbeveiliger van de Beurs van Berlage. De kosten hiervan worden 
doorbelast aan de klant.

OPERATIONEEL

Meubilair
Alle ruimtes zijn voorzien van voldoende stoelen en tafels, geopti-
maliseerd voor de desbetreffende ruimte. Op verzoek kunnen wij 
de inhuur van extra meubilair voor u faciliteren. Prijs op aanvraag.

Wijzigingen & annuleringen
Onze voorwaarden zijn zeer flexibel. U kunt tot 24 uur voor aan-
vang van uw bijeenkomst uw boeking kosteloos wijzigen of  
annuleren. Indien u catering hebt besteld kunt u deze tot 48 uur 
voor aanvang van uw boeking kosteloos annuleren. Pas daarna 
brengen wij het volledige bedrag in rekening. Deze en andere voor-
waarden kunt u terugvinden op onze website.

Betalen
Boekingen tot € 500,- dienen na afloop van de bijeenkomst te 
worden voldaan. U kunt bij ons betalen met PIN of creditcard. Cash 
betalen is helaas niet mogelijk. Voor boekingen boven de € 2.000,- 
en buitenlandse reserveringen vragen wij een aanbetaling van 50% 

voorafgaand aan de bijeenkomst.



TARIEVEN

Dagdeelarrangement (< 4 uur): € 40,-
Dagarrangement (< 8 uur): € 60,-

Meer dan 8 uur: € 70,-

Per persoon, inclusief: 
zaalhuur, beamerset, flip-over, koffie, thee en water.

Ontbijt

Lunch

Frisdranken

Snacks zoet

Snacks hartig

Borrel ‘Palazzo Pubblico’

Borrel ‘Berlage+’

Diner

Laptop

Uitrijkaart (garage Oosterdok)

Vraag voor een meer uitgebreid beeld  
van de opties ons Food Book op!

€ 12,50 p.p.

Vanaf € 15,- p.p.

€ 4,50 p.p.

€ 6,- p.p.

€ 8,- p.p.

€ 10,- p.p. (1e uur)

€ 19,50 p.p. (1e uur)

Vanaf € 35,- p.p.

€ 55,- p.d.

€ 20,- p.d.

TOEVOEGINGEN

Prijzen exclusief BTW. 

Prijswijzigingen voorbehouden.

Meet Berlage - 01/11/2021

Minimum aantal personen van 10 van toepassing. 
Kleinere groep? Boek zelf via seats2meet.com en 

profiteer van aantrekkelijke dagkortingen!

Arrangementen 

met break-out rooms 

en onbeperkt barista 

koffie tegen meer-

prijs mogelijk.



‘Qua locatie zeer centraal gelegen. 
Uiterst vriendelijk, professioneel en 
behulpzaam personeel. Een aanrader 
en wat ons betreft voor herhaling 

vatbaar.’

Natasha Rijkhoff - Gemeente Amsterdam

Lotenzaal // Begane grond



CSP3

P2

P4

P1

Meet Berlage heeft een zeer centrale ligging en is zodoende erg 
goed bereikbaar! 

Met het OV is het vanuit alle richtingen perfect te bereiken, aange-
zien onze locatie - in de Beurs van Berlage - op 5 minuten loopaf-
stand van het CS is. 

Met de auto zijn er ook verschillende manieren om bij Meet Berlage 
te komen. Er is een aantal parkeergelegenheden vlakbij, zoals je op 
de plattegrond hiernaast kunt zien. P1 wordt door ons aanbevolen, 
vanwege de snelle aanrijroute en is slechts op 7 minuten loopaf-
stand van de Beurs. Hiervoor kunnen wij een uitrijkaart aanbieden. 
Maar daarnaast is ook de mogelijkheid om aan de rand van de stad 
te parkeren bij een P+R.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van hoe je het beste bij ons 
kan komen, kan je hier klikken.

Taxi’s komen en gaan bij Meet Berlage voor de deur, dus dat is 
ideaal!

Google Maps

BEREIKBAARHEID

Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam
+31 (0)20 26 10 903

info@meetberlage.com
www.meetberlage.com





Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam
+31 (0)20 24 41 908

info@meetberlage.com
www.meetberlage.com

CONTACT

Wil je de Beurs met eigen ogen zien? Wij geven je graag een rondleiding. 
Maak direct een afspraak met Anne-Jet, onze Sales Coördinator.

annejet@meetberlage.com
+31 (0)20 24 41 908



Meet Berlage bevindt zich in het hart 
van de stad. De gezelligste café’s, de 
meest heerlijke restaurants; de mooiste 
winkels en meest bijzondere musea - 
alles binnen een steenworp afstand van 
onze locatie. Laat je verleiden, beroeren 
en verrassen - van de grachtengordel tot 
op de wallen. Wij helpen je graag op weg 
om Amsterdam op een onvergetelijke 
manier te beleven. Tot slot: tot snel!

Je kan ook direct 
zelf een boeking maken!

Klik om door te linken naar 
onze locatiepagina op 

Seats2meet.


