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Blader of klik verder door onze brochure om meer
te weten over bijvoorbeeld de capaciteit van de
verschillende ruimtes.
Het is mogelijk om door meerdere ruimtes te
combineren, de capaciteit te verhogen tot een
maximum van 2500. Bekijk onze locaties en bepaal
welke locatie het beste bij jouw bruiloft past.

•

•

•

De huur van The Restaurant is
exclusief een omzetgarantie.

Dagdeel

Zondag - Donderdag

Vrijdag - Zaterdag

Dagdeel 1

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

The Beach Bar is niet exclusief te
huren. Alle genoemde prijzen zijn
per dagdeel en exclusief Food &
Beverage.

Dagdeel 2

17:00 - 01:00

17:00 - 02:30

Voor een tweede opeenvolgend
dagdeel wordt 40% van de huur
gerekend.

Locatie

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

The Jetty Bar

€650

€750

€850

€850

€850

€850

€650

The Boat House

€2050

€2350

€2850

€2850

€2850

€2850

€2050

Het Beach House

€1250

€1350

€1550

€1550

€1550

€1550

€1250

Voor exclusieve huur neem contact op met onze sales afdeling.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

4

The Jetty Bar.
Klik op de play-button om
de sfeer te proeven van The
Jetty Bar, of bekijk de clip
online op:

https://vimeo.com/218188300

CAPACITEIT/ZAALOPSTELLING
Staande receptie:

150

Ceremonie:		

120

Droom je van een ceremonie buiten met de
Amsterdamse grachten achter je? Zodra het weer
het toelaat, is het tijd voor borrels en barbecues
bij The Jetty; een strandbar (en keuken) aan het
water. Deze locatie zal deels overdekt worden
met een stijlvolle tent en is dé ideale plek voor
team building met collega’s, verjaardagen met
familie en vrijdagmiddagborrels met vrienden.
The Jetty heeft een overdekte capaciteit van
150 gasten. Uiteraard kan het buitenterrein
voor events ook bij The Boat House getrokken
worden.
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The Boat House.
Klik op de play-button om
de sfeer te proeven van The
Boat House, of bekijk de clip
online op:

https://vimeo.com/218188190
CAPACITEIT/ZAALOPSTELLING
Receptie:		 350
Incl. terras:		

700

Ceremonie:		

200

Diner: 			150
Het terras kan overdekt
worden met een strechtent.

Styling door Myrthe regelt het

Onze grootste overdekte locatie voor events is The Boat House, gelegen
aan het water naast het restaurant. De ruimte heeft een warme uitstraling
en maakt door gebruik van het vele glas, een perfecte koppeling met
buiten. The Boat House staat in direct contact met de keuken en beschikt
over een eigen bar en toiletgroep.
De indoor capaciteit van The Boat House is 350 personen, maar in
combinatie met het bijbehorende terras kan dit eenvoudig worden
opgeschroefd. Indien nodig kan de gang, die de ruimte van het
restaurant scheidt, ook geopend worden voor een verdubbeling van de
capaciteit binnen.

Styling door Myrthe regelt het
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The Beach House.
Klik op de play-button om
de sfeer te proeven van The
Beach House, of bekijk de
clip online op:

https://vimeo.com/218188077
CAPACITEIT/ZAALOPSTELLING
Receptie:		 150
Incl. terras:		

300

Ceremonie:		

80

Terras kan overdekt worden met
een strechtent.

De tweede locatie voor events is The Beach House, gelegen aan het
grote strand bij de ingang van Strandzuid. Het is een intieme ruimte
voor groepen tot 150 personen, met een eigen bar en terras.
Binnen hangt een typische zomersfeer, met speelse elementen en veel
groen. Het meubilair heeft standaard een indeling met verschillende
zithoeken, maar kan naar wens worden aangepast

Styling door Myrthe regelt het

Styling door Myrthe regelt het
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Catering
Voor al onze catering mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar onze
Strandzuid brochure. Klik op onderstaande knop om de Strandzuid brochure te
bekijken.

Bekijk onze
strandzuid brochure

Contact
Laat het ons weten wanneer je onze locatie wilt bezoeken om persoonlijk kennis te
maken met ons salesteam.
Strandzuid
Europaplein 22
1078 GZ Amsterdam
T:
E:
W:

+31 20 616 86 60
events@strand-zuid.nl
www.strand-zuid.nl
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