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Jouw evenement bij De Loods
De Loods is hét ecosysteem gevestigd in de Plaspoelpolder in Rijswijk, grenzend aan 
Den Haag en Delft. Deze high profile locatie heeft een centrale ligging waardoor het 
zowel met het openbaar vervoer als met de auto uitstekend te bereiken is. Daarnaast 
beschikt De Loods over 50 parkeerplaatsen en oplaadfaciliteiten voor je elektrische 
auto. 

De Loods is de ideale locatie voor jouw evenement, workshop of vergadering. In deze 
brochure laten wij je graag eerst de ruimtes met bijbehorende capaciteit zien. Om 
een beeld van de mogelijkheden te schetsen hebben wij vervolgens verschillende 
cateringarrangementen voor je beschreven. Graag kijken wij samen naar jouw wensen 
en zo maken we je evenement tot een groot succes waar je met plezier op terug kijkt! 
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De Bovenkamer

Deze knusse ruimte bevindt zich aan de voorzijde van het pand en biedt ruimte voor 
maximaal 6 personen. Het is een uitstekende ruimte voor een overleg of besloten 
vergadering. De ruimte kan worden voorzien van een LCD scherm.

De kosten voor De Bovenkamer zijn 150 euro per dagdeel.

De Karpuzov Room

De Karpuzov Room is een royale ruimte met veel lichtinval. Deze ruimte 
leent zich goed voor het geven van presentaties of het houden van 
vergaderingen met grotere gezelschappen tot maximaal 30 personen. 
Daarnaast beschikt de ruimte standaard over een LCD scherm en flipover.  
Ook beschikt de Karpuzov Room over een luxe keuken die ingezet kan worden voor 
bijvoorbeeld live cooking tijdens een besloten diner.

De kosten voor De Karpuzov Room zijn 450 euro per dagdeel.

Ruimtes
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Break-out Rooms

De Loods beschikt over diverse ruimtes voor break-out sessies. Zo kun je in de 
centrale hal starten om vervolgens uit elkaar te gaan. 

De Logica Lobby

De Logica Lobby grenst aan het Breinplein en beschikt over deuren die naar Het 
Breinplein openslaan. De ruimte beschikt over een tweetal LCD-schermen met HDMI 
aansluiting en daarnaast een mooie keuken.

De Logica Lobby is geschikt voor 60 personen in theateropstelling. Daarnaast kunnen 
we de ruimte ook inrichten als een kleine bistro voor ontvangst- en pauzemomenten.
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De Kennis Kamer

De Kennis Kamer grenst aan het Breinplein. De ruimte beschikt over een tweetal 
LCD-schermen met HDMI-aansluiting.

De Kennis Kamer  is geschikt voor 30 personen in theateropstelling. Daarnaast kunnen 
we de ruimte ook inrichten als een kleine bistro voor ontvangst- en pauzemomenten. 

De kosten voor de Break-out Rooms zijn 300 euro.
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Het Breinplein

Het Breinplein is dé locatie voor jouw evenement of kennissessie. Het Breinplein heeft 
een oppervlakte van zo’n 300m2 en biedt hiermee ruimte voor 100 – 200 personen 
die naar eigen wens is in te richten. 

De ruimte is via verschillende kanten te benaderen en is rolstoelvriendelijk.

Het Breinplein beschikt over een ruim podium, geluidinstallatie met een drietal 
handheld microfoons en één headset microfoon. Daarnaast kun je gebruikmaken van 
onze beamer voor het geven van presentaties en lezingen.

De kosten voor Het Breinplein zijn 1250 euro per dagdeel.
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Factsheet

Hieronder tref je een overzicht van onze ruimtes met bijbehorende capaciteit. 

Faciliteiten

Parkeergelegenheid
Standaard kunnen we onze gasten 50 parkeerplaatsen bieden op ons eigen terrein. 
We beschikken daarnaast over een viertal elektrische laadpalen en een tweetal 
snelladers.

Branding – vlaggenmasten
Extra zichtbaarheid tijdens jouw event? Wij hijsen jou eigen vlag in de mast bij de 
ingang van De Loods. 

Wij hebben een drietal masten. De kosten hiervan bedragen €75,00 per dag o.b.v. 3 
vlaggenmasten.
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Halve dag 
(o.b.v. 4 uur)     
   
€ 15,95 p.p.

● Onbeperkt koffie, thee en (fruit)water
● Koekje bij ontvangst
● Luxe zoete snack
● Mand met handfruit in de vergaderruimte
● Blocknotes, pennen en Haags hopje 

Halve dag 
(o.b.v. 4 uur)     
   
€ 12,50 p.p.

● Koffie, thee en (fruit)water
● Koekje bij ontvangst
● Zoete snack tijdens de pauze
● Blocknotes, pennen en Haags hopje 

Halve dag inclusief lunch 
(o.b.v. 6 uur)      
 
€ 34,95 p.p.

● Onbeperkt koffie, thee en (fruit)water
● Roomboterkoekje bij ontvangst
● Luxe zoete snack
● Lunch, bestaande uit luxe belegde broodjes &  
wraps en dranken
● Mand met handfruit in de vergaderruimte
● Blocknotes, pennen en Haags hopje 

Halve dag inclusief lunch 
(o.b.v. 6 uur)      
 
€ 29,50 p.p.

● Onbeperkt koffie, thee en (fruit)water
● Koekje bij ontvangst
● Zoete snack tijdens de pauze
● Lunch, bestaande uit luxe belegde broodjes & 
dranken
● Blocknotes, pennen en Haags hopje 

Gehele dag 
(o.b.v. 8 uur)     
€ 42,50 p.p.

● Onbeperkt koffie, thee en (fruit)water
● Koekje bij ontvangst
● Verse fruitsalade tijdens de ochtendpauze
● Lunch, bestaande uit luxe belegde broodjes & 
wraps en dranken
● Mand met handfruit in de vergaderruimte
● Luxe zoete snack
● Blocknotes, pennen en Haags hopje 

Gehele dag 
(o.b.v. 8 uur)      
 
€ 39,95 p.p.

● Onbeperkt koffie, thee en (fruit)water
● Koekje bij ontvangst
● Ochtendpauze inclusief zoete snack
● Lunch, bestaande uit luxe belegde broodjes & 
dranken
● Hartige snack tijdens de middagpauze
● Blocknotes, pennen en Haags hopje 

DELUXEBASIC

Vergaderarrangementen 

Alle vergaderarrangementen zijn inclusief personeel en mastiek. 
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Luncharrangement Zilver
      
 
€ 12,50 p.p.

● Luxe belegde broodjes (2,5 p.p.)
● Koffie, thee, melk en jus ‘d Orange

Koffie, thee en fruitwater 
geserveerd met:

● Roomboterkoekjes   € 1,80 p.p.
● Muffins in verschillende smaken € 2,75 p.p.
● Bananenbrood    € 2,75 p.p.
● Vers pecanbroodje    € 3,75 p.p.
● Luxe koek van de lokale bakker  € 4,25 p.p.
● Petit four van de lokale bakker    € 4,50 p.p.
● Petit four van de lokale bakker met logo € 5,00 p.p.
● Gesorteerd gebak van de lokale bakker € 5,25 p.p. 

Luncharrangement Goud 

      
€ 15,50 p.p.

● Mix van luxe belegde broodjes 
    en wraps (2,5 p.p.)
● Koffie, thee, melk en jus ‘d Orange

Luncharrangement Platinum
    
  
€ 17,75 p.p.

● Mix van luxe belegde broodjes en wraps ( 2,5 p.p.)
● Verse soep 
● Koffie, thee, melk en jus ‘d Orange LUNCHKOFFIE

Koffiearrangementen

Onderstaande arrangementen zijn gebaseerd op een programmaonderdeel van 30 
minuten. De prijzen zijn exclusief personeelskosten en inclusief mastiek. 

Luncharrangementen
Onderstaande luncharrangementen worden geserveerd in buffetvorm en zijn 
exclusief personeelskosten. 
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Welkomstdrankjes   
    
Heet de gasten van harte welkom met één 
van onderstaande welkomstdranken.

● Glas prosecco  € 6,00 
● Glas champagne € 9,00
● Cocktail  €10,50   

Borrelarrangement Zilver  
     
€ 12,00 p.p.

● Onbeperkt dranken uit het Hollands dranken-  
    assortiment
● Tafelgarnituur; gezouten notenmix
● Warm bittergarnituur ( 3 p.p.) 

Hollands drankenarrangement
      
Ons Hollands drankenassortiment bestaat 
uit bier (ook 0,0%), witte- en rode huiswijn, 
frisdranken en water.

● 1 uur   € 8,50 p.p.
● 2 uur   € 12,50 p.p.
● 3 uur   € 15,50 p.p.
● 4 uur   € 18,50 p.p.

Borrelarrangement Goud
      
€ 13,75 p.p.

● Onbeperkt dranken uit het Hollands dranken-
    assortiment
● Tafelgarnituur; gezouten notenmix
● Luxe charcuterie

Borrelarrangement Platina  
  
  
€ 16,50 p.p.

● Onbeperkt dranken uit het Hollands dranken-
    assortiment
● Tafelgarnituur; gezouten notenmix
● Luxe warme en kouden happen ( 4 p.p.)

DRANKENBORREL

Borrelarrangementen

Alle borrelarrangementen zijn gebaseerd op een programmaonderdeel van 60 
minuten.

Drankenarrangementen
Onderstaande luncharrangementen worden geserveerd in buffetvorm en zijn 
exclusief personeelskosten. 
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Dinerarrangementen   
  
BBQ’en, chique dineren of een snelle hap na een congres? Alles is mogelijk bij De 
Loods! 

Voor de organisatie van diners werken wij samen met een aantal vaste regionale 
partners. Graag vernemen wij jouw wensen, zodat wij samen met deze partners een 
passend voorstel voor jullie kunnen maken.

Treubstraat 31
2288 EH Rijswijk

+31(0)6 821 16 049
evenementen@dekennisloods.nl
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