Beleef het in De Broodfabriek
evenementen congressen beurzen festivals

CONGRES- EN VERGADERARRANGEMENTEN
in de Broodfabriek
Een compleet verzorgd arrangement met een scherpe prijs!
De Broodfabriek is uitstekend bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer, ligt centraal
in de Randstad en beschikt over veel parkeergelegenheid. De zalen zijn sfeervol ingericht en
hebben een industrieel karakter. Een teamdag met 150 personen, een jaarvergadering met
250 personen of een congres voor 500 bezoekers of meer. De Broodfabriek beschikt over
alle voorzieningen om ook van uw bijeenkomst een succes te maken.

DAGDEEL ARRANGEMENT

DAG ARRANGEMENT

Inbegrepen:
Sfeervol ingerichte zaal met veel daglicht voor
ontvangst, pauze en borrel
Congreszaal voorzien van podium, licht, geluid,
XXL projectieschermen en WiFi
Parkeerwachter, bemande garderobe en
technische ondersteuning
Ontvangst met koffie, thee en lekkernijen
uit de bakkerij
Pauze met koffie, thee, frisdranken, verse sappen
en hartige taart
Borrel uitgaande van het Hollands
drankenassortiment en borrelhapjes

Inbegrepen:
Sfeervol ingerichte zaal met veel daglicht voor
ontvangst, pauze en borrel
Congreszaal voorzien van podium, licht, geluid,
XXL projectieschermen en WiFi
Parkeerwachter, bemande garderobe en
technische ondersteuning
Ontvangst met koffie, thee en lekkernijen
uit de bakkerij
Ochtendpauze met koffie, thee, zoetigheden en
vers fruit
Uitgebreide lunch
Middagpauze met koffie, thee, frisdranken, verse
sappen en hartige taart
Borrel uitgaande van het Hollands
drankenassortiment en borrelhapjes

v.a. € 37,50 p.p. all-in

150 - 250 personen € 45,00 p.p.
250 - 400 personen € 40,00 p.p.
400 - 600 personen € 37,50 p.p.

v.a. € 62,50 p.p. all-in

150 - 250 personen € 75,00 p.p.
250 - 400 personen € 65,00 p.p.
400 - 600 personen € 62,50 p.p.

Uw arrangement is eenvoudig uit te breiden met een ontbijt, lunch of diner.
Bovenstaande arrangementsprijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op minimaal 150 personen.
Heeft u andere ideeën of wensen, dan maken wij graag een voorstel op maat.
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op via 070-3075900 of info@de-broodfabriek.nl.

waarom de Broodfabriek
Multifunctionele zalen en beurshallen
De Broodfabriek beschikt over 3 multifunctionele zalen en 2 grote evenementenhallen. Alle ruimtes zijn
overzichtelijk gelegen van elkaar en standaard van veel faciliteiten voorzien. Voor een feestavond, een
congres, een productintroductie of een kick-off evenement. Maar ook voor examens, grote indoorsportactiviteiten, dansavonden of concerten …

Eten en drinken
Geniet tijdens uw bezoek aan De Broodfabriek op het horecaplein van een lekkere kop koffie met
appeltaart, vers afgebakken Desem broodjes uit de oude steenoven, frieten en nog veel meer!
De Broodfabriek beschikt over een enthousiast horecateam dat u gastvrij ontvangt. Voor zakelijke
evenementen werken wij samen met gerenommeerde cateraars, waarmee wij samen uw doelstellingen
vertalen naar de lekkerste gerechten!

Faciliteiten
De Broodfabriek beschikt standaard over veel faciliteiten zoals een ruime garderobe, receptie, modern
meubilair en veel techniek waar u gebruik van kunt maken. Daarnaast wordt iedere zaal volledig conform
uw wensen ingericht. Werkt u graag met uw eigen leverancier, dan kan dat ook!

Uitstekend bereikbaar
De Broodfabriek heeft een uitstekende bereikbaarheid zowel met de auto als met het openbaar vervoer. De
locatie is gelegen in de Rijswijkse Plaspoelpolder, aan de A4, nabij de A12 en de A13. Dichtbij alle snelwegen
richting Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het treinstation Rijswijk ligt op loopafstand en bus en
tram stoppen voor de deur.

(Gratis) parkeren
U kunt gratis parkeren in de directe omgeving (kantorenpark Plaspoelpolder). Daarnaast beschikt De
Broodfabriek over een parkeergarage en twee parkeerterreinen met ruim 1.000 parkeerplaatsen. Afhankelijk van de beurs of het evenement is het op de eigen parkeerterreinen en in de garage gratis of betaald
parkeren (maximaal € 5,- per auto per dag!).

Directe omgeving
Op loopafstand van De Broodfabriek zijn 2 grote hotels met ruim 350 kamers en een leisure-centrum met
onder meer een music & entertainment club en een casino gesitueerd. Het uitgaansleven van Den Haag,
Delft of Rotterdam ligt op maximaal 20 minuten reisafstand.

De Broodfabriek is gesitueerd in de voormalige broodfabriek van Bakkerij Hus in
Rijswijk. Decennialang werden hier vele duizenden broden, ontbijtkoeken, krenten
bollen en kadetjes gebakken voor de wijde regio van Den Haag. B
 ekende A-merken
van vroeger, z oals het King Cornbrood kwamen hier vandaan. Het complex van
ruim 17.500 m2 is inmiddels omgebouwd tot een multifunctioneel beurzenen evenementencentrum en vormt een uitstekend decor voor vakbeurzen
congressen, bedrijfsevenementen, personeelsfeesten en publieksbeurzen. Van
100 tot 10.000 gasten … in de Broodfabriek kan alles!

Vakbeurzen De Broodfabriek is makkelijk bereikbaar, ligt Bedrijfsevementen De veelzijdigheid van de diverse zalen en
midden in de Randstad en heeft ruim voldoende parkeer-

beurshallen in De Broodfabriek maken het complex tot een

gelegenheid op eigen terrein. We beschikken over twee

perfecte 
locatie voor allerlei bedrijfsevenementen. Van

grote beurshallen: Bakkerij 1: ruim 5.700 m2 en Bakkerij 2

personeelsfeesten, productintroducties en kick-off events tot
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worden betrokken.

evenement komt volledig tot z’n recht in De Broodfabriek.

Congressen Een seminar voor 150 deelnemers, een congres Publieksbeurzen De Broodfabriek biedt geregeld onderdak aan
voor 500 bezoekers of een megabijeenkomst voor 2.500

grote publieksbeurzen. Van het Crea Weekend en de 55+

genodigden, De Broodfabriek beschikt over alle basisvoor-
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zijn van alle denkbare faciliteiten voorzien.

locatie zijn. Kom eens kijken en overtuig uzelf!

BAKKERIJ 1
BAKKERIJ 2

5.733 m2
Afmeting:	23,5 x 33,5 meter (787,25 m2)
Theateropstelling: 700 personen
Receptie of feest: 600 personen
Sit-down dinner: 450 personen

5.000 m2

ROOKRUIMTE

HORECA PLAZA

PATRIA ZAAL

861 m2

598 m2

SERRE 100 m2

HUS ZAAL
787 m2

TERRAS

• Zwarte theatergordijnen en/of lichte
industriële muren
• Industriële Dudok-kroonluchters,
ledsfeerverlichting en theaterspots
• Semi daglicht of verduisterd
• Eigen toiletgroep, inclusief invalidentoilet
• Variabel plaatsbaar podium
• Eén vaste bar
• Grote aparte werkruimte
• Verbinding met Horeca Plaza en Patria zaal
• Flexibele break-out rooms optioneel inzetbaar

ENTREE

De Hus zaal
De Hus zaal is voor meerdere doeleinden in te zetten, zoals een congres, conferentie, vergadering, product
introductie, personeelsfeest of een informele receptie. De verlichting bestaat uit een aantal industriële Dudokkroonluchters. Daarnaast is de zaal voorzien van sfeervolle ledverlichting en diverse theaterspots.
De gehele ruimte is voorzien van stijlvol tapijt.
Er zijn twee podiumpunten gecreëerd, op de kopzijde en op de lange zijde. Optioneel kunt u gebruikmaken
van twee XXL projectieschermen met beamers en een professioneel geluidssysteem. Er is voldoende back
stageruimte voor bijvoorbeeld de catering of techniek. Achter in de zaal zijn vijf backstage kamers die
multifunctioneel inzetbaar zijn: als kleedkamer tijdens uw bedrijfsfeest of als productiekantoor.

BAKKERIJ 1
BAKKERIJ 2
Afmeting:
25 x 23 meter (598 m2)
Theateropstelling: 550 personen
Receptie of feest: 450 personen
Sit-down dinner: 350 personen

5.733 m2

5.000 m2

PATRIA ZAAL
598 m2

HORECA PLAZA
• Zwarte theatergordijnen en/of lichte
industriële muren
• Uitgebreide ledsfeerverlichting en theaterspots
• Eigen toiletgroep, inclusief invalidentoilet
• Professioneel line-array-geluidssysteem
• Twee XXL projectieschermen en twee beamers
• Vast podium van 6 x10 meter, met podiumlicht,
frontlicht & tegenlicht
• Eén grote vaste bar
• Grote aparte werkruimte, eigen kleedkamers
en artiestenlounge
• Verbinding met Horeca Plaza en Hus zaal

861

m2

SERRE 100 m2

ROOKRUIMTE

HUS ZAAL
787 m2

TERRAS
ENTREE

De Patria zaal
De Patria zaal is volledig ingericht om elk evenement tot in de kleinste details een succes te laten zijn. Deze
zaal beschikt over een vast podium van ruim 60 m2 (mogelijk uit te breiden), een eigen toiletgroep,
uitgebreide ledsfeerverlichting, een vast geluidssysteem … kortom: dé perfecte voorzieningen voor ieder
congres, elke meeting en elk personeelsfeest of evenement!
De Patria zaal heeft een speciale studiovloer, maar tapijttegels zijn optioneel leverbaar. Rondom in de zaal
hangen diverse richt- en theaterspots. Het vaste podium is voorzien van vele faciliteiten zoals podiumlicht,
een line-array-geluidssysteem en backdrop. De zaal is verduisterd en is voorzien van klimaatbeheersing. Er
zijn kleedkamers en een artiestenlounge backstage beschikbaar.

BAKKERIJ 1
BAKKERIJ 2

5.733 m2

5.000 m2

HORECA PLAZA
861 m2

PATRIA ZAAL
598 m2

ROOKRUIMTE

SERRE 100 m2
HUS ZAAL
787 m2

TERRAS
ENTREE

Afmeting: 	Horeca Plaza 18 x 37 meter +
13 x 15 meter (totaal 861 m2)
Serre 25 x 4 meter (100 m2)
Theateropstelling: 850 personen
Receptie of feest: 750 personen
Sit-down dinner: 650 personen
• Daglicht, optioneel te verduisteren
•Z
 warte theatergordijnen rondom
• Uitgebreide ledsfeerverlichting en theaterspots
• Eigen toiletgroep, inclusief invalidentoilet
• Twee XXL projectieschermen en twee beamers
• Variabel plaatsbaar podium
• Eén grote vaste bar
• Grote aparte werkruimte, kleedkamers
én een VIP lounge
• Verbinding met Hus en Patria zaal
• Groot buitenterras en interne rookruimte
aanwezig

Het Horeca Plaza
Het Horeca Plaza is de centrale ontmoetingsruimte van De Broodfabriek. The place to be wanneer het gaat
om lekker eten, drinken en pure gezelligheid. In de serre kan men genieten van het uitzicht op het prachtige
buitenterras. Er is tevens een interne rookruimte aanwezig.
Het Horeca Plaza kan eenvoudig worden omgetoverd naar een evenementenzaal voor bijvoorbeeld uw
productpresentatie, sit-down dinner of personeelsfeest. Het Horeca Plaza beschikt over een vaste horecacounter met tappunt, een volledig geoutilleerde snackcorner en een variabele bar. Er zijn tevens voorzieningen
aanwezig om tal van andere horecaonderdelen aan uw evenement of beurs toe te voegen. De zaal is voorzien van sfeervol tapijt, prachtige theatergordijnen, ledsfeerverlichting en diverse richt- en theaterspots.
Optioneel kunt u gebruikmaken van podia, een geluidsinstallatie en AV-technieken.

BAKKERIJ 2

BAKKERIJ 1

5.000 m2
Bakkerij 1:
Bakkerij 2:

5.733 m2

63 x 91 meter (5.733 m2)
80 x 62,5 meter (5.000 m2)

• Bakkerij 1: daglicht, optioneel te verduisteren
• Bakkerij 2: verduisterd, geen daglicht
• Beide hallen zijn voorzien van tapijt
• Inrijmogelijkheden voor auto’s en vrachtwagens
• Krachtstroomaansluitingen verspreid aanwezig
• Mobiele horecapunten mogelijk
• Verkleining mogelijk door middel van pipe and drape
•B
 eide hallen hebben eigen toiletgroepen
•F
 lexibele break-out rooms optioneel inzetbaar

ROOKRUIMTE

HORECA PLAZA

PATRIA ZAAL

861 m2

598 m2

SERRE 100 m2
HUS ZAAL
787 m2

TERRAS

Bakkerij 1 en 2

ENTREE

Met een oppervlakte van ruim 5.700 m2 en een hoogte van 5,7 meter is Bakkerij 1 de grootste hal binnen het
complex van De Broodfabriek. Hier stonden vroeger de tunnelovens en lopende banden waarover vele
duizenden broden de weg naar de consument vonden. Tegenwoordig is Bakkerij 1 volledig voorzien van
stijlvol tapijt. Aan de wanden hangen sepia banners met afbeeldingen van de broodfabriek van weleer.
Met theatergordijnen is de hal eenvoudig te verkleinen. Bakkerij 1 is uitstekend geschikt voor beurzen,
evenementen en grote congressen. Bakkerij 1 grenst aan het Horeca Plaza, dat tijdens vakbeurzen open is
voor bezoekers. De Patria zaal kan gebruikt worden voor de standhouderscatering en de Hus zaal kan ingezet
worden als congres- of seminarruimte.
Bij grote beurzen kan een combinatie worden gemaakt met Bakkerij 2, de tweede beurshal van het complex
met een oppervlakte van 5.000 m². Bakkerij 2 kan ook separaat worden ingezet voor bijvoorbeeld publieksbeurzen. Deze hal beschikt over twee horecapunten en grenst ook aan het Horeca Plaza.

Inflates onze innovatie oplossing voor uw subruimte
Vergaderen, brainstormen, discussie... wanneer u naast een plenaire
zaal ook subruimtes nodig heeft, zijn onze innovatieve Inflates een
goede oplossing. Deze opblaasbare subruimtes kunnen flexibel
geplaatst worden in elke ruimte van De Broodfabriek. ….Ook zijn er
mogelijkheden om door middel van pipe & drape of standbouw extra
zalen te creëren.
Quotes van opdrachtgevers:
“Een originele oplossing voor workshops e.d. aan kleine groepen”
“De inflates creëerden een informele en laagdrempelige setting”

Praktische Informatie
Afmetingen Breedte
Lengte
Hoogte

7,5 meter
9 meter
2,5 meter

Opstellingen Theater
Cabaret
Cirkel/Debat
Vergadering

72 stoelen (maximaal)
24 stoelen, 6 tafels
50 stoelen
19 stoelen rondom tafel

THE GRAND
WINSTON
HOTEL

STATION
RIJSWIJK

LANGE KLEIWEG

VOLMERLAAN

TREUBSTRAAT

PRINSES BEATRIXLAAN

VERRIJN STUARTLAAN

P3

P2

P1
VISSERINGLAAN

PLASPOELPOLDER
AFRIT 10

POLAKWEG

A4

A4 / N4

DELFT

ROTTERDAM

A12

BASTION
HOTEL

PLASPOELPOLDER
AFRIT 10
A13

RIJSWIJK
AFRIT 11

AMSTERDAM

DEN HAAG ZUID/WESTLAND

SIR WINSTON CHURCHILLLAAN

BURGEMEESTER ELSENLAAN

DEN HAAG

ZOETERMEER/UTRECHT

Uitstekende bereikbaarheid Gesitueerd in het hart van de Randstad, is De Broodfabriek uitstekend bereikbaar met openbaar
en eigen vervoer. Het treinstation Rijswijk ligt op 5 minuten loopafstand en bus en tram stoppen voor de deur. Tevens is er
een ideale verbinding met Rotterdam The Hague Airport. Het complex ligt aan de voet van de A4, nabij de A12 en de A13.
U neemt afrit 10 op de A4, richting bedrijvenpark Plaspoelpolder.

Ruime eigen Parkeergelegenheid P1: eigen parkeergarage voor 800 auto’s. P2: een parkeerterrein voor 125 auto’s. P3: een
 arkeerterrein voor 200 auto’s. Naast onze eigen parkeergarage en parkeerterreinen, zijn er in de directe omgeving nog
p
eens ruim 1.500 gratis parkeerplaatsen langs de openbare weg.

WILT U WETEN WAT DE BROODFABRIEK VOOR U KAN BETEKENEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.
VOLMERLAAN 12 | 2288 GD | RIJSWIJK ZH | 070 - 307 59 00 | INFO@DE-BROODFABRIEK.NL
WWW.DE-BROODFABRIEK.NL

