
 Zaalhuur
Foam biedt unieke ruimtes aan voor evenementen 
te midden van fotografie van wereldklasse. Het 
museum is centraal gelegen op een van de 
mooiste plekken aan de Amsterdamse grachten. 
Het is de ideale omgeving voor zowel intieme 
privédiners als grote bedrijfsevenementen; van 
besloten vergaderingen en vrijdagmiddagborrels 
tot huwelijksrecepties en productpresentaties. 
Samen met u en het Foam Café ontwikkelen we 
een onvergetelijk evenement op maat. 

 Over Foam
Foam laat mensen wereldwijd genieten van 
fotografie. Het hart van Foam ligt in het museum 
in Amsterdam. Daar brengen we actuele 
tentoonstellingen en werken we aan publicaties 
op de website en in Foam Magazine, aan nieuwe 
projecten en aan een aansprekend aanbod in onze 
galerie Foam Editions. We werken daarbij 
intensief samen met een internationaal netwerk 
van mensen en instituten die professioneel met 
fotografie bezig zijn.

 Beschikbaarheid
Onze ruimtes zijn geschikt voor 6 tot maximaal 
800 personen en kunnen iedere dag van de week 
gehuurd worden. De boardroom en de bibliotheek 
zijn de hele dag beschikbaar. De overige ruimtes 
zijn vrij buiten openingstijden. Het museum is ook 
te reserveren voor commerciële en documentaire 
foto- en filmshoots. Foam voorziet u zo nodig van 
alle mogelijke professionele presentatiemiddelen 
(van een flip-over tot een groot lcd scherm). U 
kunt gebruikmaken van de Wi-Fi internet-
verbinding in het museum.
 

 Referenties
Organisaties die van de faciliteiten van Foam
gebruikmaken zijn onder andere De Brauw 
Blackstone Westbroek, Chanel, Apple, ING, Audi, 
Armani en Delta Lloyd.

 Tarieven
Huurtarieven variëren van € 600 tot € 3.500 
(excl. BTW) per dagdeel of avond. Dit is exclusief 
kosten voor catering en techniek. 

 Catering & Arrangementen
Foam heeft een eigen sfeervol café, waar u 
terecht kunt voor een kop koffie, maar ook voor 
een uitgebreide lunch of diner. Het Foam Café 
ondersteunt uw bijeenkomsten in Foam met 
passende hapjes en dranken. Extra bijzonder is 
dat u kunt dineren in de museumzalen. 
Uw bijeenkomst is uiteraard te combineren met 
een bezoek aan de exposities, privérondleidingen 
of workshops. 

 Meer informatie 
We gaan graag met u in gesprek over wat we voor 
u kunnen betekenen en laten u vrijblijvend de 
verschillende mogelijkheden zien. 

Neem voor vragen of het maken van een afspraak 
contact op met onze event manager Sophia 
Velthoven via 020-5516500 en sophia@foam.org
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 3h
Expositieruimte op de 3e verdieping met uitzicht over de Keizers-
gracht. Afhankelijk van de exposities is het mogelijk de ruimte 
tijdens openingsuren te gebruiken. 
L x B    6,30 x 6,30 m
Theateropstellingen  tot 25 personen
Borrel / Receptie   tot 50 personen
Diner    tot 20 personen

 Boardroom
Ruime, lichte vergaderruimte op de 2e verdieping met 
uitzicht over de Keizersgracht. Het is mogelijk de ruimte tijdens 
openingsuren te gebruiken.
L x B    6,50 x 6,80 m
Vergadering   tot 16 personen
Theateropstelling   tot 25 personen
Borrel / Receptie   tot 50 personen
Diner    tot 16 personen

 Tuinzaal
Expositiezaal op de begane grond met uitzicht op de tuin. Het is 
tevens mogelijk de twee aangrenzende zalen te 
gebruiken en, als het weer het toelaat, de achterliggende
tuin. 
L x B    15 x 6,5 m
Theateropstelling   tot 70 personen
Borrel/Receptie   tot 140 personen
Diner    tot 75 personen

 Voorzaal
Expositiezaal op de begane grond met uitzicht over de 
Keizersgracht. Het is tevens mogelijk de aangrenzende zaal te 
gebruiken. 
L x B    10,7 x 7,00 m
Theateropstelling   tot 50 personen
Borrel/Receptie   tot 100 personen
Diner    tot 60 personen
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 Foam Editions
Galerieruimte in de nok van het gebouw. Het is mogelijk deze 
ruimte op speciale dagen tijdens openingstijden te gebruiken als 
vergaderruimte. 
L x B    6,30 x 6,30 m
Vergadering   tot 10 personen
Theateropstelling   tot 25 personen
Borrel / Receptie   tot 50 personen
Diner    tot 10 personen

 Fodorzaal
Hoofd-expositieruimte op de 1e verdieping van het museum.
Het is tevens mogelijk de twee aangrenzende zalen te 
gebruiken.
L x B    15 x 6,5 m
Theateropstelling   tot 90 personen
Borrel/Receptie   tot 180 personen
Diner     tot 75 personen

 Foam Café
Sfeervolle caféruimte in het souterrain van het museum. 
Het is mogelijk het aangrenzende centrale atrium te gebruiken. 
L x B     13 x 6,50 m
Vergadering   tot 30 personen
Theateropstelling   tot 45 personen
Borrel/Receptie   tot 100 personen
Diner    tot 50 personen 
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