
Feesten, borrelen & 
dineren



Heb je iets te vieren? Deze 
ruimtes bieden een plek 
voor allerlei feesten naar 
keuze. Van een zomerse 
barbecue met uitzicht over 
Amsterdam of dansen tot 
diep in de nacht. Van intiem 
diner tot grootse viering. 
Bekijk hier onze ruimtes.

Truus
68 m2

90 Staand
50 Diner

Klein Canvas
84 m2

80 Staand
60 Diner

Doka
118 m2

100 Staand

Truus+Fransje
111 m2

140 Staand
90 Diner

Riet
164 m2

220 Staand
120 Diner





Prijzen (inclusief 21% BTW)

Dagdeel  €1.550 / €1.300* 
Hele dag  €2.200 / €1.850* 
24 uur  €2.750 / €2.300*
*Vanaf 80 pax

Sfeer

Houten vloer, houten wand, groen, 
zwart theatergordijnen, naar wens in 
te richten. Geschikt voor o.a. grote 
diners, walking diners en feesten

Characteristics

Daglicht aan 1/3 zijde
Begane grond
Beamer & scherm
Draadloze microfoon
Led verlichting, theaterspots
Danley geluidssysteem:
2x SM80F speakers
Versterkt geluid tot max. 90 dB

Capaciteit in personen

Receptie 220
Theater 160
Diner  120

Riet
18 x 9m — 164m2





Prijzen (inclusief 21% BTW)

Dagdeel  €700 / €550* 
Hele dag  €1000 / €800* 
24 uur  €1.200 / €1.000*
*Vanaf 30 pax

Sfeer

Blauw, beton, veel glas, luxaflex voor 
verduistering, houten deuren.
Geschikt voor o.a. borrelen en diner.

Eigenschappen

Daglicht aan 2 zijden Begane grond 
Beamer & scherm Versterkt geluid 
tot max. 80 dB.

Capaciteit in personen

Receptie 90
Diner  50

Truus
8,8 x 7,7m — 68m2





Prijzen (inclusief 21% BTW)

Dagdeel   €1.100 / €900*
Hele dag  €1.400 / €1.200*
24 uur   €1.800 / €1.500*
*Vanaf 60 pax

Sfeer

Blauw, beton, veel glas, luxaflex voor 
verduistering, houten deuren. Ge-
schikt voor o.a. borrels en diner.

Eigenschappen

Daglicht aan 2 zijden Begane grond, 
Versterkt geluid tot max. 80 dB

Capaciteit in personen

Receptie 140
Diner  90

Truus + Fransje
5,8 x 7,3m — 43m2



Prijzen (inclusief 21% BTW)

Dagdeel  €1.000 / €800*
Hele dag  €1.300 / €1.100*
24 uur  €1.650 / €1.375*
*Vanaf 35 pax

Sfeer

Rondom uitzicht op de stad, veel 
glas, geometrische vloerschildering, 
vaste bar. Perfect voor diners, bor-
rels en zomerse bbq’s

Eigenschappen

Daglicht aan 3 zijden 7e verdieping: 
uitzicht over Amsterdam, Dakterras 
109 m2. Versterkt geluid tot max. 
80 dB

Capaciteit in personen

Receptie 80
Diner  60

Klein Canvas
12,1 x 6,7m — 84m2





Prijzen (inclusief 21% BTW)

Per uur  €65
Per dag  €470

Sfeer

Deze gedeeltelijk open ruimte is 
perfect voor brainstorms, presen-
taties of een intiem verjaardags-
feestje. Met de modulaire meubels 
kun je de ruimte naar eigen wens 
indelen. Plof neer op de bank, zwaai 
vanaf het Frans balkon en laat  het 
geroezemoes van de bar je creati-
viteit stimuleren. Wanneer je een 
geheime missie aan het voorberei-
den bent, raden we aan om één van 
onze stillere werkcabines te huren. 

Eigenschappen

Vide
TV optioneel (€25)

Capaciteit in personen

Zittend 12
Staand 15

Werkcabine 1
21m2



Prijzen (inclusief 21% BTW)

Dagdeel  €550 
Hele dag  €800 
24 uur  €1.000

Sfeer

Intieme nachtbar. Geschikt voor o.a. 
borrelen en een feestje. 

Eigenschappen

Rauw
Podium voor variété 
Beamer & scherm
Danley geluidssysteem:
4x SH50 Tops
2x TH118 Subwoofers 
Versterkt geluid tot max. 85 dB

Capaciteit in personen

Receptie 100

Doka
8,1 x 14,5m — 118m2



Prijzen (inclusief 21% BTW)

+ € 550*
* incl. 3 uur technische hulp

Eigenschappen

De hydraulische booth van Doka is 
handgemaakt door Lucas Vlamings 
en geïnspireerd op klassieke houten 
studiomeubels. Naast alle gangbare 
apparatuur zit er een 6 kanaals Alpha 
Recordings System Model 9900 
rotary mixer in het midden. Ook 
zitten er opnamestudio apparatuur 
ingebouwd, waaronder een Roland 
Space Echo en een Avalon VT-747 
buizen compressor/equalizer. Twee 
ATC SCM45A monitoren die je normaal 
alleen in studio’s ziet maken het af. 

Restricties

Alleen beschikbaar voor partijen die 
bekend zijn met de bovengenoemde 
apparaten.
90 db max.

Doka Studio Booth
Als je evenement met muziek te maken heeft





Eten & Drinken



Snacks klein     
   
×  Noten van branderij Gotjé
×  Bittergarnituur 5 p.p. 

(bitterballen, kaastengels en 
mini frikandellen) 

  Per persoon   € 7

Snacks middel     
  
×  Noten van branderij Gotjé
×  Bittergarnituur 4 p.p. 

(bitterballen, kaastengels en 
mini frikandellen) 

×  Grillworst
×  Oude kaas

  Per persoon   € 11,50

Snacks groot     
   
× Noten van branderij Gotjé
× Brood met groente dip
× Amsterdams zuur
x Grillworst
x Oude kaas
x Bittergarnituur 4 p.p. (mini 

frikandellen, mini kaas kroket, 
kalfsvlees kroket)

  Per persoon   € 18

Borrelen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW



Dineren

Seated
Dineren op z’n volks, 
geserveerd in drie  
rondes. 

Walking
Proef allerlei kleine 
gerechten die tijdens 
de avond de revue 
passeren.





Seated

Volkshotel 3-gangen Menu

De chef stelt een wisselend 
seizoensgebonden menu samen 
bestaande uit:

× Voorgerecht
× Hoofdgerecht 
× Dessert

Supplement:
+€ 1   Brood met boter  
+€ 5,50  Kaasdessert (extra gang)

  Per persoon   € 39,5

Walking

Walking Volkshotel Menu

Proef allerlei kleine gerechten die 
tijdens de avond de revue passeren. 
Walking dinner op z’n volks, 
geserveerd in 4 rondes. 
Bestaande uit:

× Koud voorgerecht
× Soep
× Hoofdgerecht 
 (vis, vlees of vegetarisch)
× Dessert
 (glas of bordje)

Supplement:
+€ 1   Brood met boter  
+€ 5,50  Kaasdessert (extra gang)

  Per persoon   € 47,50

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW



Bar Klein
× Bier
× Huiswijn
× Frisdrank

Bar Middel
Bar Klein + 
× 2 extra open wijnen
× Speciale bieren
× Binnenlands gedistilleerd

Bar Groot
Bar Middel+ 
× 3 Canvas cocktails
× Volledig assortiment sterk

 Bar
Klein
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Bar 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW



Materiaal &
Ondersteuning

Verhuur

De kosten voor meubilair verhuur 
buiten onze standaard inrichting 
worden nader overeengekomen.

LCD scherm 65” inch
€ 242

Microfoon + stand Shure sm58 
€ 12,50

Headset draadloze microfoon 
€ 78

Mengpaneel  
meerdere microfoons  
(technische support vereist) 
€ 84

Podiumdelen 2x1m 
40cm hoog
€ 15 per stuk

Support

Technische ondersteuning
€ 42,50 per uur

Personeel

Productieleider
€ 42,50 per uur

Extra bediening
€ 30 per uur

Security
€ 42,50 per uur

Parkeren

Parkeren kan op ons eigen 
parkeerterrein op rekening. 
Hier geldt wel een ‘Wie het eerst 
komt die het eerst maalt’ beleid. 
Gemiddeld zijn er ongeveer 40 
van de 65 parkeerplaatsen vrij als 
er geen evenement is.

24 uur 
€ 25 

Tijdsblok 
€ 3 per uur

Speaker set

Mackie SRM350v3 op stafief 
€ 55 per set

DJ-gear set

€ 215.

2x CD-speler of vinyl speler, 
mixer, microfoon
2x Pioneer CDJ-2000nexus
2x Technics SL-1210
1x Pioneer DJM-900nexus
1x SM58 microfoon

(technische support vereist)

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW



Meer informatie?

Neem contact op met Events via
events@volkshotel.nl of telefonisch
via 020 2612 131

Tot snel


