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Zoek je een goed bereikbare locatie
nabij Amsterdam?
In (de omgeving van) Zaandam vind je er maar liefst drie:
Lab-44, D’Swarte Walvis en Brouwerij Hoop. Deze locaties
werken nauw met elkaar samen om zo in alle behoeftes op
het gebied van zakelijke bijeenkomsten en evenementen te
voorzien. De locaties bevinden zich vlakbij de uitvalswegen
richting Amsterdam, Haarlem en Schiphol. Perfect als je
zoekt naar een locatie die goed bereikbaar is en waar
parkeren geen probleem en zelfs gratis is.
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Van januari tot en met maart 2020
geven we maar liefst 50% korting
op de prijzen voor zaalhuur. Zo
beginnen we het jaar goed. Neem
contact met ons op voor een offerte
op maat.
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Restaurant D’Swarte Walvis is veel
meer dan alleen een restaurant. Wij
bieden volop ruimte aan kleine en
grote groepen voor een vergadering,
lunch, feest of borrel. Deze locatie
is uniek voor Zaandam. De ligging
aan enerzijds de Zaanse Schans en
anderzijds de Zaan met een groot
terras, maken deze locatie bij uitstek
geschikt voor evenementen met
internationale gezelschappen.

Ook hier is de capaciteit divers:
van de Regentenkamer voor
maximaal 14 personen tot 100
personen in de Weesmeester.
En allemaal in een schitterende
historische setting.
Wil je meer informatie of
reserveren? Neem dan contact
met ons op via mail of telefoon:
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€ 62,50

info@dewalvis.nl

T 075 - 616 56 29
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€125,00

Brouwerij HOOP is gevestigd op een
unieke locatie in historisch Zaandijk.
Naast de brouwerij, waar we HOOP
en Breugem bier brouwen, vind
je hier een restaurant, proeflokaal
en winkel. Een kijkje in de keuken
van onze bierbrouwers is goed te
combineren met bijvoorbeeld een
vergadering, cursus en lunch of diner.

Je hebt keuze uit twee ruimtes: het
restaurant en ons proeflokaal. Voor
een informele bierproeverij tot
maximaal 12 personen kun je ook
terecht in onze winkel aan de HOOP
stamtafel.
Wil je meer informatie of
reserveren? Neem dan contact met
ons op via mail of telefoon:
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€62,50

restaurant@brouwerijhoop.nl

T 075 - 204 70 00
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€ 112,50

€ 137,50

Lab-44 op het Hembrugterrein
in Zaandam, beschikt over een
restaurant, een flink terras en een
kleine bierbrouwerij van HOOP. Van
een vergadering, workshop of cursus
tot borrel of groot feest, dankzij
onze ruimte en ligging, kan op
deze locatie alles wat je maar wenst
georganiseerd worden.

De capaciteit is divers: van een
‘denktank’ voor 10 personen
tot en met een ‘denktank’ voor
60 personen. Of huur het hele
restaurant af!
Wil je meer informatie of
reserveren? Neem dan contact
met ons op via mail of telefoon:

AF
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€112,50

reserveringen@lab-44.nl

T 020 - 237 41 11
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Kalverringdijk 15 (Zaanse Schans) Zaandam
www.dewalvis.nl | T 075 - 616 56 29
E info@dewalvis.nl

Hembrugterrein >

Lab-44

voor makers & eters

Lagedijk 69-73, Zaandijk
www.brouwerijhoop.nl | T 075 - 204 7000
E restaurant@brouwerijhoop.nl

Middenweg 44, Zaandam
www.lab-44.nl | T 020 - 237 41 11
E restaurant@lab-44.nl

