
Is een mini brochure  
leuker dan een normale?



COMM- Méér dan een ruimte

Bij COMM Meetings & Events hebben we 
inspirerende ruimtes gecreëerd die méér zijn 
dan enkel muren, tafels en stoelen. We 
hebben alle elementen in huis voor 
succesvolle meetings en impactvolle events. 
Organiseer een inspirerend congres, 
vergadering, diner, of (pers)conferentie voor 
6 tot 800 personen in het bruisende hart van 
Den Haag.

Gebruik de telefoonkluizen in de 
vergaderzalen voor extra focus, boek het 
brainfood menu voor productieve 
bijeenkomsten en zet energizers in voor een 
mentale oppepper! 



Eventzaal
Ideaal als ruimte voor een congres,  
inspiratie sessie, (walking) dinner  
of receptie.

    356 m2 
   Ruimte tot 350 personen
     Beamer, Projectiescherm  



Newsroom
Ideaal voor productlanceringen,
persconferenties, kick-off meetings  
en live streaming.

    206 m2 
   Ruimte tot 140 personen
     25m2 Vidiwall, geluidsversterking,  

laptop, headset/microfoon
©Spark



Club
Ideaal als ruimte voor een borrel,  
receptie, lunch of diner. 

    205 m2 
   Ruimte tot 100 personen



Hart
Ideaal als ontvangstruimte  
of beursplein.  

    242 m2 
   Ruimte tot 180 personen



Lounge
Ideaal als ruimte voor een ontvangst, lunch 
of receptie. Buiten openingstijden van het 
museum is het mogelijk om de houten trap te 
gebruiken voor lezingen/presentaties. 

    300 m2 
   Ruimte tot 250 personen



Prachtige locatie en warm ontvangst. We zijn hier te gast geweest tijdens onze 
kennissessie over Tech Talk. Goed georganiseerd, fijne ruimtes en ook de catering liet 
niets te wensen over.

Het contact vooraf met COMM verliep soepel, op locatie aangekomen werd ik onwijs  
goed ontvangen. Iedereen stond voor me klaar. Fijn om met de catering, techniek en 
de planner alles door te kunnen lopen. Hierdoor was er geen moment stress en heb ik  
(en de rest van ons team) ook kunnen genieten tijdens en van de bijeenkomst. En wat een  
top scherm in de Newsroom, deze ruimte zal ik iedereen, die een levendige presentatie 
o.i.d. wilt geven, aanraden!

Kim van der Wel
(PIM) Platform Innovatie in Marketing

Britt de Rooij 
Logeion



Naam zaal m2 Cabaret Theater U-vorm Carre Receptie

Begane grond
Lounge 300 - - - - 250

Het Hart 242 - - - - 180

Newsroom 206 60 140 35 40 140

Eventzaal 356 100 250 - - 350

Webinar room 88 - - - -

COMM I INSPIRE 31 - - 6 6

1e verdieping
Lab 100 - 36 - -

COMM I CREATE 61 25 40 14 16

COMM I TOGETHER 31 - - 8 8

Green Screen Studio 10

2e verdieping
Boardroom 66 - - - -

COMM I MEET 59 25 40 14 16

COMM I CONNECT 31 - - 8 8

Club  205 - - - - 100

De capaciteit van de zalen wordt bepaald door de gekozen opstelling, benodigde faciliteiten en inrichting.



Lab
Ideaal als ruimte voor workshops,  
subsessies, brainstormsessies.

    100 m2 
   Ruimte tot 36 personen
     84’’ LCD scherm, beamer, 

projectiescherm



COMM Academy

Verrijk je meeting of event met een
communicatie workshop.
Denk bijvoorbeeld aan:
• TopTeamTraining 

Effectief communiceren met je teamgenoten
• Leren improviseren 

Hoe te handelen in een onverwachte situatie
• Fake News 

Leer nepnieuws herkennen door het zelf te 
maken

• Mentale kracht 
Optimaal communiceren onder alle 
omstandigheden



COMM  
Museum
Combineer je event met 
een bezoek aan COMM 
Museum. Je communiceert 
altijd en overal. COMM laat 
je de kunst van 
communicatie bewust 
ervaren en beleven.  
Van Postkoets tot Cloud.  
We praten, appen, lachen, 
mailen en bellen zonder er 
bij stil te staan. In COMM 
kom je erachter wat voor 
impact dat heeft op jou en 
op anderen. 



Vergaderen
COMM beschikt over 6 vergaderzalen in het thema communicatie. Bij COMM boek je méér dan een 
ruimte. Gebruik de telefoonkluis, zet energizers in en boek een heerlijk 
brainfood menu om de productiviteit te verhogen.

    Tot 65 m2 
   Ruimte tot 40 personen
     LCD scherm. Teleconferentie 

mogelijkheden
  Telefoonkluis inbegrepen
          Energizers inbegrepen
  Brainfood mogelijkheden



Vergaderarrangement

Wij bieden keuze uit verschillende 
vergaderarrangementen.

• 4 uur vergaderen vanaf € 37,50 p.p.
• 4 uur vergaderen inclusief lunch  

vanaf € 55,00 p.p.
• 8 uur vergaderen inclusief lunch  

vanaf € 79,00 p.p. 
• Toe aan extra productiviteit?                           

Boek dan het heerlijke brainfood menu. 
Het brainfood menu kost €4,50 extra.

• Alle prijzen zijn exclusief btw.                     

Voor congressen maken wij graag een op 
maat gemaakt voorstel.



Green Screen Studio
De Green Screen Studio maakt het 
mogelijk om iedere foto of video als 
achtergrond te tonen. Denk bijvoorbeeld 
aan het toelichten van een cv, offerte, of 
het opnemen van een kerstgroet.   
De ruimte is per uur te boeken. 

    10 m2 
     Green Screen, LCD scherm, PC, 

Camera



Wij werken met professionele partners  
om kwaliteit te waarborgen. 
• Van der Linde Catering + Evenementen 

voor uitmuntende catering. 
• Company Webcast voor het opnemen  

van professionele webinars. 
• CSU voor het waarborgen van de hygiëne. 
• Bourgonje voor AV. V/d Kroft Partyrental  

voor meubilair en decoratie. 
• Westvliet voor bewaking.

WESTVLIET

B E WA K I NG

Rijswijk Tel. 070 - 3900254

Bereikbaarheid
Vanaf Den Haag Centraal: Bus 22 of 24, 
uitstappen bij halte Mauritskade.  
Vanaf Den Haag Holland Spoor: Tram 1, 
uitstappen bij halte Mauritskade.  
Parkeren: ParkKing Mauritskade 4, ligt  
op 3 minuten loopafstand, of Plein 1813.



Zeestraat 82 
2518 AD Den Haag

www.comm.nl
PHONE  Tel: +31 (0)70 330 75 75
envelope  E-mail: events@comm.nl


