
Unieke locatie
Bent u op zoek naar een unieke en centraal gelegen locatie? 
Café tHUIS aan de AMSTEL biedt diverse mogelijkheden, of 
het nu om een vergadering, workshop, jubileum of 
(bedrijfs-) borrel gaat. U kunt bij ons terecht met 
gezelschappen van 2 tot 120 personen. Iedere ruimte heeft 
zijn eigen karakter en biedt een sfeervolle omgeving die 
bijdraagt aan het slagen van uw bijeenkomst. 

Zakelijke verhuur
 

Ruimte Dagdeel Per dag Aantal**

Eerste verdieping
Balkonkamer € 325 € 575 16

Zijkamer € 175 € 300 6

Kleine Kamer € 75 (17,50 p.u.) € 125 4

Tweede verdieping
Zolderkamer € 250 € 450 12

Waskamer € 75 (17,50 p.u.) € 125 3

Dienstkamer € 175 € 300 6

N.B. Prijzen zijn incl. kannen koffie en thee (m.u.v. 
uurtarief) excl. BTW.  Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

**Maximaal aantal zitplaatsen in vergaderopstelling. 
Eventueel meer zitplaatsen in andere opstellingen, vraag 
naar de mogelijkheden.

Contact
U kunt ons telefonisch bereiken via 06-11436065 of 
per mail reserveren@thuisaandeamstel.nl. 
Voor route en parkeren verwijzen wij u graag naar de 
contactpagina op onze website. 06 1143 6065 

Korte Ouderkerkerdijk 45
1096 AC Amsterdam  

reserveren@thuisaandeamstel.nl 
www.thuisaandeamstel.nl

Sfeervolle ruimtes  
op een unieke en centrale plek

Audiovisuele apparatuur en wifi zijn aanwezig.

Arrangementen 
Maak uw dag compleet met een (outdoor) activiteit zoals 
een yogasessie of een boottocht over de Amstel. 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.

THUIS AAN DE AMSTEL



Vergaderen in de authentieke Ingenieurswoning, 
onderdeel van de voormalige Zuidergasfabriek (1913).

Balkonkamer
Voel u tHUIS in deze statige ingenieurskamer, met open-
slaande deuren naar het balkon. Van hieruit heeft u een 
weids uitzicht over de Amstel. Voor vergaderingen is deze 
ruimte geschikt voor groepen tot 16 personen. Tevens kunt 
u in de Balkonkamer ontbijten, lunchen, borrelen of dineren, 
óók met grotere gezelschappen.

Zijkamer
Een fijne vergaderkamer met grote 
ramen uitkijkend over de tuin en de 
Amstel. Gelegen op de 1e verdieping 
kunt u hier met maximaal 6 personen 
terecht. 

Kleine Kamer
Klein maar fijn. Een prettige ruimte voor 
een één-op-één gesprek, coachgesprek, 

privé diner of andere 
bijeenkomst met 
maximaal 4 personen. 
Uitzicht over de tuin en 
de Amstel. Deze ruimte is 
tevens per uur te huur.

Atelier
Een eigentijdse ruimte met een huiselijk karakter en uitzicht 
over de Amstel en de tuin. Zeer geschikt voor een feestelijke 
borrel, bedrijfsfeest of diner. Voor grotere gezelschappen is 
deze ruimte te combineren met de Balkonkamer. 

Dienstkamer
In deze sfeervolle en lichte ruimte, 
gelegen op de 2e verdieping onder de 
karakteristieke houten balken van het 
dak, kunt u met maximaal 6 personen 
vergaderen of brainstormen.

Waskamer
De voormalige ‘waskamer’  
is een knusse kamer op de   
2e verdieping, met 3
fauteuils. 
De ruimte is uitermate 
geschikt voor een 
ontspannen overleg of 
coachgesprek. Deze ruimte is 
tevens per uur te huur.

Zolderkamer
De beste ideeën ontstaan op zolder. In deze kamer, 
gelegen direct onder de originele houten kap, kunt u 
terecht voor brainstormsessies of trainingen tot 20 
deelnemers en voor vergaderingen tot 12 personen. 

Bar & Keuken
Wij serveren u graag een heerlijk ontbijt of 
tHUISgemaakte lunch, met ruime keus uit onder andere 
stevig belegde boterhammen, verse salade, taart en 
wentelteefjes. Hiervoor kunt u terecht in de gehuurde 
ruimte, in ons gezellige café of op het terras met uitzicht 
over de Amstel: een bijzondere plek om even te pauzeren 
tijdens uw vergadering. Ook kunt u uw zakelijke 
bijeenkomst uitbreiden met een borrel of diner(buffet).  

Wij bieden tal van mogelijkheden waarbij een 
combinatie van de ruimtes te huur is, of de hele 1e en 2e 
verdieping tegelijk. Het pand in zijn geheel is echter niet te 
huur. Laat ons weten wat uw wensen zijn, wij denken graag 
met u mee.


