
S u c c e s v o l  v e r g a d e r e n  i n  A m s t e r d a m



BIEDT U DE RUIMTE VOOR SUCCESVOL 
VERGADEREN IN AMSTERDAM

Aan de levendige ArenA Boulevard, pal naast Amsterdam ArenA treft u StudioZoost. 
Wij bieden een inspirerende, maar toch zakelijke omgeving waarin trendy en industriële 
elementen gecombineerd zijn met luxe en warmte.

Ook aan u bewijzen we graag dat StudioZoost de SPOT in Amsterdam is voor 
uw zakelijke meetings, trainingen, workshops en nog heel veel meer.
Ons servicegerichte en flexibele team is u graag van dienst en denkt in mogelijkheden.

STUDIOZOOST



SFEERVOLLE ONTVANGSTRUIMTE



BEREIKBAARHEID
Op directe loopafstand van StudioZoost bevinden zich bus-, metro-, en  
NS station Amsterdam Bijlmer ArenA en de uitgebreide parkeergarages  
P1 en P6. De snelwegen A9 en A2 bevinden zich op maximaal 5 minuten  
van ons. Of u nu met de auto, bus, trein of metro reist, StudioZoost is  
de perfect bereikbare vergaderlocatie!



OPTIMAAL BEREIKBAAR EN ONBEPERKT PARKEERGELEGENHEID



Wij denken graag met u mee, zo ook in de gewenste opstelling van de zaal. Aangezien wij onder andere 
werken met flexibele tafels en een mobiele wand zijn er vele mogelijkheden. 
Opstellingen die wij standaard bieden:

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 
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> Boardroom

> Carre

> U-Shape

> Theater

> Cabaret

> Examen

>  Receptie



LED Full HD screen

One-way mirror

WC

INFO
DESK

WC

CREATE

DISCOVER
CONNECT

JOIN

SHARE

INSPIRE

LOUNGE

BAR

1,00 m

JOIN & CONNECT

ONZE BAR & LOUNGE RUIMTE



WAT U KUNT VERWACHTEN
> Persoonlijke service

> 6 inspirerende multifunctionele vergaderzalen

> Vergaderzalen met daglicht

> Moderne AV-apparatuur

> Uitstekende bereikbaarheid (auto/OV)

> Ruime parkeerfaciliteiten (betaald/onbetaald)

> Geschikt voor kleine en grote groepen

> Bar met uitzicht op de levendige ArenA Boulevard

> Break-out mogelijkheden

> Klimaatbeheersing

> Diverse overnachtingsmogelijkheden

> Gratis WiFi

> Capaciteit van 4 - 75 personen



STIJLVOLLE ENTREE



Vergaderruimte in boardroom opstelling, 30 m2 voorzien van:

> 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

> Meetingkit

CREATE



Vergaderruimte in boardroom opstelling, 36 m2 en voorzien van:

> 2 stuks 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

> Meetingkit

CAPACITEIT TOT 15 PERSONEN

CREATE



Vergaderruimte in boardroom opstelling, 36 m2 en voorzien van:

> 2 stuks 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

> Meetingkit

DISCOVER



Vergaderruimte in boardroom opstelling, 36 m2 en voorzien van:

> 2 stuks 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

> Meetingkit

CAPACITEIT TOT 25 PERSONEN

DISCOVER



Vergaderruimte in boardroom opstelling, 32 m2 en voorzien van:

> 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

> Meetingkit

SHARE



CAPACITEIT TOT 15 PERSONEN

SHARE



Vergaderruimte in boardroom opstelling, 36 m2 en voorzien van:

> 2 stuks 55 inch Led full HD scherm

> Flipover

> Meetingkit

INSPIRE



CAPACITEIT TOT 20 PERSONEN

INSPIRE



Vergaderruimte flexibel in te delen, 50 m2 en voorzien van:

>  Verrijdbare tafels, waardoor iedere wens qua indeling mogelijk is

>  55 inch LED full HD scherm

>  Flipover

JOIN



CAPACITEIT TOT 30 PERSONEN

JOIN



Vergaderruimte flexibel in te delen, 45 m2 en voorzien van:

> 84 inch LED full HD scherm (= 213 cm)

> Verrijdbare tafels, waardoor iedere wens qua indeling mogelijk is

> 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

CONNECT



CAPACITEIT TOT 25 PERSONEN

CONNECT



Vergaderruimte flexibel in te delen, 95 m2 en voorzien van:

> 84 inch LED full HD scherm (= 213 cm)

> Verrijdbare tafels, waardoor iedere wens qua indeling mogelijk is

> In theateropstelling tot wel 75 personen

> 55 inch LED full HD scherm

> Flipover

JOIN & CONNECT



CAPACITEIT TOT 75 PERSONEN

JOIN & CONNECT



TARIEVEN 

4-uurs vergaderarrangement per persoon
(basisarrangement)
> Inclusief zaalhuur
> Ontvangst met koffie, thee en fruitmand
> Gebruik van de plenaire zaal, gekozen opstelling
> Gebruik meetingkit en flip-over
> Gebruik van 55 inch LED Full HD scherm
> Onbeperkt koffie en thee en ijswater
> Gratis WiFi

8-uurs vergaderarrangement per persoon      
Basisarrangement uitgebreid met:
> Een luxe broodjeslunch
> Energy break (middag) met frisdrank naar keuze
> Afsluitende borrelhapjes na afloop van de bijeenkomst

12-uurs vergaderarrangement per persoon     
Basisarrangement uitgebreid met:
> Een luxe broodjeslunch
> Energy break (middag) met frisdrank naar keuze
> Afsluitende borrelhapjes na afloop van de bijeenkomst
> Diner niet bij inbegrepen

Aanvullende mogelijkheden:

Ontbijt 
>  Croissantjes, harde broodjes, divers beleg, yoghurt, vers fruit,  

gekookt eitje, melk en jus d’orange

 Lunch 
> Luxe belegde broodjes met jus d’orange en melk

 Diner in buffetvorm 
> Keuze uit o.a. Thais, Orientaals, Indiaas, Italiaans, Japans en Grieks

  Borrelarrangement 
> (non-)alcoholische dranken met koude of warme hapjes (± 1 uur)

Extra subruimte 
>  Break out room

Extra AV 

   € 29,95 p.p.

   € 10,00 p.p.

   € 10,00 p.p.

   € 22,50 p.p.

   € 10,00 p.p.

   € 200,00 per dag

   prijs op aanvraag

   € 59,00 p.p.

   € 99,00 p.p.

Voorwaarden: Op de door ons overeengekomen diensten zijn  
de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.
De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en inclusief boekingskosten.

Er zijn veel mogelijkheden om uw vergaderarrangement vorm te geven. Hieronder treft u een overzicht standaard arrangementen. 
Deze zijn naar wens uit te breiden.
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SFEERVOLLE & MODERNE INRICHTING





A m s t e r d a m



ArenaA Boulevard 83–95
1101 DM Amsterdam
T. +31 (0)33 -  476 89 76
info@studiozoost.nl 
www.studiozoost.nl Powered by the Inview Group


