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Soms zoek je voor je meeting of event 
een bijzondere plek, bijvoorbeeld om je 
collega’s te inspireren en te motiveren.


Wij nodigen u van harte uit op onze unieke en 
inspirerende locatie met veel daglicht vanwege de 

metershoge raampartijen nabij het Vondelpark Oud-
West. Dit is een plek die u bij zult blijven. Uw boeking 
komt altijd met onze 2 ruimtes; de stijlvolle Board 

Room en de lichte en vrolijke Break Out room, 
waarvan de inrichting u en uw team zult stimuleren tot 
nieuwe creatieve ideeën.  De ruim 3,5 meter hoge 

plafonds zorgen letterlijk voor ruimte in het hoofd. Ons 
aanbod aan hosting, catering en vermaak is volledig 

faciliterend om het beste uit uw event/meeting te 
halen. Wij kunnen tijdelijk ruimte bieden aan maximaal 
8 personen ivm Covid 19.


Er is altijd een hostess aanwezig die uw gasten een 
warm welkom geeft. Ook is uw boeking altijd inclusief 
luxe koffie, cappuccino, thee en fruitwater. 

 

Faciliteiten

Board Room 

• Luxe velvet stoelen (comfortabel - ook 

geschikt voor langere meetings)


• maximaal 8 personen (ivm Covid 19)


• 55 inch videoscherm art-tv


• Flip-over


• Wifi (500 mb/s)


• Notitieboekjes en pennen


• Luxe Smeg Dolce Stil Novo koffievoorziening 


• Wijnkoeler Smeg Dolce Stil Novo


• Goedverzorgde catering


Break Out Room 

‣ Creatieve inrichting met huiselijke sfeer


‣ Loungebank en stoelen


‣ Gezellig haardvuur (winter)


‣ 65 inch videoscherm art-tv


‣ Pick-up met vele vrolijke platen


‣ Luxe inspiratieboeken


Meet up in style!

Naast meetings, cursussen, workshops en 
presentaties is onze locatie ook uitermate geschikt 
voor het geven van zelf georganiseerde 

wijnproeverijen (wijnkoeler Smeg beschikbaar) of als 
locatie voor uw fotoshoot of filmopnames.
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Tarieven


Op onze locatie is alles mogelijk en bent u flexibel om 
de dag helemaal naar uw hand te zetten. Zo kunt u 

ook ervoor kiezen om een lunch of diner buiten de 
deur te plannen (>100 opties op korte loopafstand), 
zelf de lunch te verzorgen of door ons op @overtoom 

te laten serveren. 


*Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief BTW 

 

Locatiehuur 

The Board Room + The Break Out Room, 

incl. luxe koffie, cappuccino, thee en fruitwater


Prijs per dagdeel        	 € 330,- 

Prijs voor 2 dagdelen 	 € 550,-


Prijs voor extra uren   	 € 75,-  per uur  


Dagdeel 1	 08:00 uur - 13:00 uur

Dagdeel 2 	 13:00 uur - 18:00 uur

Dagdeel 3 	 18:00 uur - 22:00 uur


Indien u onze ruimte periodiek wilt huren zijn gunstige 
pakketprijzen mogelijk. 

Catering 
Kleine versnaperingen (prijzen per dagdeel):


Wake up Power juice shots	 € 4,50 p.p. 

Luxe koekjes assortiment      	 € 4,50 p.p. 


High tea sweet assortiment	 € 7,50 p.p.

Hot chocolate at the fire	 	 € 4,50 p.p.

Healthy snacks 	 	 	 € 6,50 p.p.


Frisse dranken	 	 	 € 4,50 p.p.


Maaltijden:


Breakfast  	 	 	 € 8,50 p.p.

Luxe croissants, broodjes, fruit en vers sap 

Lunch 	 	 	 	 € 17,50 p.p.

Stach sushi en luxe broodjes / Ritos Poke bowls 

Borrel 	 	 	 	 € 14,50 p.p.

Bier, wijn, fris + luxe bittergarnituur of healthy snacks  

Diner	 	 	 	 € 35,50 p.p.

Indonesische proeverij (excl. drinks) of een diner naar 

keuze. Wij werken samen met vele traiteurs in de 
buurt. 
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