


HUURPRIJS VAN DE KAPEL
Dagdelen zijn: 
09.00- 13.00 / 13.00- 17.00 / 17.00 - 21.00 / 21.00 - 01.00 uur

Huurperiode: 09.00 uur tot 01.00 uur (zondag vanaf 15.00 uur)
Op vrijdag en zaterdag is het mogelijk om de kapel tot 03.00 uur
te boeken à € 150.- per uur (na 01.00 uur).
Prijzen zijn inclusief standaard aankleding, personeel en de
schoonmaakkosten en exclusief 21% BTW.
In de Kapel is gratis draadloos internet beschikbaar.

MAXIMALE CAPACITEIT VAN DE KAPEL

MAXIMALE CAPACITEIT SALON PER OPSTELLING

Neem voor meer informatie contact op met: mail partijen@blijburg.nl
tel. 020-4160330 Blijburg aan Zee - Pampuslaan 501-503 - 1087 HP Amsterdam

Maandag t/m 
Donderdag

Prijzen € 1 dagdeel 2 dagdelen Hele dag

€ 750.- € 900.- € 1250.-

X

X

€ 1400.- € 1650.-

X € 750.-

Vrijdag +
Zaterdag

Zondag
v.a. 15.00 uur

HUURPRIJS VAN DE SALON
Dagdelen zijn: 
09.00- 13.00 / 13.00- 17.00

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Alleen op maandag, dinsdag en woensdag avond is de Salon vanaf 
18.00 uur  in overleg beschikbaar.

Maandag t/m 
Vrijdag

Prijzen € 1 dagdeel 2 dagdelen Hele dag*

€ 500.- X € 750.-

150
BBQ / DINER
BUFET STIJL

150
FEEST

BINNEN

500
FEEST + TENTEN
UITBEREIDING

75
VERGADER

OPSTELLING

40
CARRE

OPSTELLING

40
SCHOOL

OPSTELLING

40
U-VORM

OPSTELLING

75
THEATER

OPSTELLING

130
PRESENTATIE
OPSTELLING

90
ZITTEND

DINER

90
BBQ / DINER
BUFET STIJL

100
FEEST

BINNEN



ETEN EN DRINKEN
Koffie met taart, een lekkere lunch, cocktails of een borrel-
arrangement. Blijburg biedt voor ook vergader- en luncharrangementen. 
In ons aparte ‘Foodbook’ staat het overzicht van alle drankjes en 
hapjes die wij serveren. Onze keuken werkt met zo veel mogelijk 
lokale producten, scharrelvlees en duurzaam gevangen vis.
Wij hebben ook een groot  vegetarische assortiment om uit te kiezen.

DECOR EN AANKLEDING
Blijburg heeft ook als het gaat om aankleding een duidelijke stijl en 
signatuur . Zo zijn er vuurkorven, kleurrijke slingers, trouwpoortjes, 
gekleurde lichtjes, spreektafels, katheders, lampionnen, statafels en 
kussens. Daarnaast werken we samen met verschillende bloemisten, 
leveranciers, stylisten en fotografen die jullie feest nog mooier 
kunnen maken. Zelf eigen spullen meenemen of iets extra’s toevoegen 
kan altijd in overleg. Wij helpen daar graag bij! 

ACTIVITEITEN OP HET STRAND
Blijburg heeft als strandlocatie vele mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren. Wij werken samen met ondernemers op en rond IJburg 
en bieden onder andere het volgende aan:

• Suppen (stand up paddling)
• Yoga & Suppen (indien gewenst in combinatie met mindfulness) 
• (Kite)Surfen
• Vliegeren
• Beachvolleybaltoernooi
• Teambuilding (‘Robinson-stijl’)
• Zandsculpturen maken
• Kampvuur met marshmallows of kastanjes roosteren 
• Trampoline training

MUZIKAAL VERTIER 
De Kapel behoeft weinig aankleding om omgetoverd te worden tot
een funky feestlocatie terwijl buiten de vuurtjes branden. Als je bij 
ons een diner of feest boekt, helpen we je graag bij het vinden van de 
juiste band of DJ.  Zelf beschikken we over een breed netwerk van  
goede muzikanten, DJ’s en andere snoeshanen die een feest doen 
laten slagen.  Het is ook mogelijk zelf een DJ of band mee te nemen.
Let wel, bands en DJ’s spelen of draaien altijd binnen in de Kapel om 
uitwaaiering van geluid te voorkomen. Wij houden rekening met onze 
buren en werken met een meetsysteem dat overlast voor de buurt
voorkomt. Live muziek wordt altijd begeleid door een professionele 
technicus van Blijburg.

Neem voor meer informatie contact op met: mail partijen@blijburg.nl
tel. 020-4160330 Blijburg aan Zee - Pampuslaan 501-503 - 1087 HP Amsterdam



KOSTEN AUDIOVISUELE MIDDELEN
Wij kunnen de onderstaande audiovisuele middelen verzorgen:

    

Voor zaken die niet op deze lijst staan maar die wel ingehuurd moeten 
worden, rekent Blijburg 20% servicekosten bovenop de huurprijs.  
Blijburg werkt met externe professionele verhuurbedrijven.

EVENTMANAGER
Onze eventmanager zal gedurende jullie aanwezigheid aanwezig zijn 
voor ontvangst, beantwoorden van vragen, veiligheidscontrole en 
verdere begeleiding voor een gestroomlijnd event. Een eventmanager 
is verplicht en kost €35,- per uur. 

TECHNICUS
Onze technicus coördineert stroom, apparatuur en monitort het
geluidsniveau. De technicus is op de hoogte van het max. aantal dB en 
kan binnen de opgelegde waardes werken om geluidsoverlast voor de 
buurt uit te sluiten.
Extra apparatuur nodig, zoals draadloze microfoons? Na een kennis-
makingsgesprek kunnen wij hier een prijsopgave voor toesturen. De 
kosten voor de (verplichte) technische ondersteuning bedragen €35,- 
per uur. 

Neem voor meer informatie contact op met: mail partijen@blijburg.nl
tel. 020-4160330 Blijburg aan Zee - Pampuslaan 501-503 - 1087 HP Amsterdam

Beamer met scherm  2,5 x 3,5 meter

Losse beamer

Los scherm 2,5 x 3,5 meter

LCD TV op standaard

Snoermicrofoon

Draadloze microfoon

Flip-over

Podiumdeel 1 x 2 meter

DJ set met 2 x CDJ’s 2000 en mixer

€130,-

€110,-

€35,-

€250,-

€25,-

€45,-

 €20,-

€20,-

€175,-



BEVEILIGING
Bij een event voor grotere groepen (vanaf 150 gasten) bespreken wij 
de veiligheidssituatie en zetten wij waar nodig beveiliging in om de 
veiligheid te waarborgen.
Een beveiligingsmedewerker kost per uur €35 euro per uur. 
Alle bovenstaande prijzen zijn richtprijzen en exclusief 21% BTW.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
Blijburg is goed en makkelijk bereikbaar.
Door de Oostelijke aansluiting van IJburg op de A1 is Blijburg binnen 
enkele minuten te bereiken vanaf de snelweg. Ook vanuit het centrum 
van Amsterdam en vanaf de ring A10 ben je er zo. Blijburg beschikt 
over een zeer ruim parkeerterrein. Hier geldt het gemeentelijke tarief 
voor betaald parkeren tot 19 uur. Op zondag is parkeren gratis.

Meer informatie met betrekking tot de parkeertarieven is te vinden op 
de website van de gemeente.

Er is een goede tramverbinding naar Amsterdam Centraal; tram 26 
rijdt regelmatig en tot na middernacht. Ook is er een snelle 
busverbinding naar station Amsterdam Bijlmer ArenA via Amsterdam 
Oost.

RESERVERINGEN EN VRAGEN
Voor reserveringen en vragen zijn wij bereikbaar per mail
via partijen@blijburg.nl of telefonisch op 020-4160330.

Neem voor meer informatie contact op met: mail partijen@blijburg.nl
tel. 020-4160330 Blijburg aan Zee - Pampuslaan 501-503 - 1087 HP Amsterdam


