
EEN LOCATIE DIE 
INSPIREERT  
EN DE CREATIVITEIT 
PRIKKELT!

� 11 MULTIFUNCTIONELE ZALEN

Capaciteit tot 230 personen, ingebouwde 

beamer & scherm, direct daglicht 

� 256 DESIGN KAMERS VOORZIEN 

VAN ALLE COMFORT EN FACILITEITEN

Laptopkluisje, gratis WiFi, airconditioner, bedden 

extra large 2.10 lang

�  IDEALE LIGGING 

Gelegen aan de A10 en A4 tussen Amsterdam 

centrum en Schiphol

+ — Restaurant-Bar ‘De Stijl’

— Ondergrondse parkeergarage

— 24 uur roomservice

— WiFi door gehele hotel (gratis)

— Dutch Design & Art concept

— Ruim terras aan het water

— Food- & Drink Design

— Goed bereikbaar met OV

D&A
In Dutch Design Hotel Artemis zijn, van de lobby tot aan 

de kamers, tekenen van Nederlands design te vinden, 

van de architectuur van het gebouw en het restaurant tot 

verschillende meubelontwerpen in de lobby en hotelkamers.

De D&A; Design & ARTemis expositie is een uniek concept 

waarbij elke vier maanden de gehele begane grond van het 

hotel een verrassend ander uiterlijk krijgt. Elke expositie heeft 

zijn eigen thema. Artemis biedt hiermee een platform aan de 

zowel beginnende als gevestigde Nederlandse kunstenaars 

en designers om hun werk te tonen aan een veelzijdig 

publiek. Gasten kunnen naast de kunst ook genieten van 

heerlijk Food- & Drinkdesign in restaurant ‘De Stijl’.

DIRECT CONTACT

� www.artemisamsterdam.com/meetings

�  banquets@artemisamsterdam.com

�  020 - 714 10 92

DUTCH 
DESIGN HOTEL 
ARTEMIS
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V

RIETVELD

ARRANGEMENT

MEETING BY DESIGN 8
Voor een vaste prijs per persoon verzekerd van een dag 

 inspirerend vergaderen. 

Bij dit arrangement is inbegrepen:

�  Zaal gedurende 8 uur passend bij de grootte van uw gezelschap

�  Vergaderopstelling met ijswater, Wilhelmina pepermunt, 

schrijfgerei

�  Flipchart met papier en stiften, beamer of LCD scherm

�  Gedurende de dag: koffie, thee en diverse lekkernijen

�  Extra energie - ochtend: een fruitshot geserveerd in de zaal

�  Lunchbreak: selectie sandwiches, kom soep, kleine warme 

snack, fruit, zuivel, jus d’orange, koffie en thee

�  Extra energie - middag: keuze uit kopje 

bouillon, hartige snack of verse smoothie 

geserveerd in de zaal

Onze boardrooms bevinden zich op de eerste etage 

en hebben allen direct daglicht. Ze zijn vernoemd naar 

spraakmakende ontwerpers. Een enkele boardroom is 

ideaal voor een gezelschap van 2 tot 20 deelnemers. 

Een dubbele boardroom biedt plaats tot 40 personen. 

Uitermate geschikt voor workshops, trainingen en break-

outs.

De Rietveld zaal is een multifunctionele ruimte die is op 

te delen in 4 verschillende zalen. De zaal is vernoemd 

naar Gerrit Rietveld die bekend werd als architect van 

meubels en gebouwen. In 1919 sloot hij zich aan bij  

De Stijl; stroming van kunstschilders, architecten 

en schrijvers die streefden naar een radicale 

vernieuwing in de kunst. Deze zaal is geschikt voor o.a. 

productpresentaties, modeshows, seminars en recepties.

Deze lichte ruimte is vernoemd naar de beroemde 

Nederlandse architect en stedenbouwkundige Willem 

Marinus Dudok, onder meer bekend door zijn ontwerp van 

het Raadhuis in Hilversum. Deze zaal kan gecombineerd 

worden met het restaurant of opgedeeld worden in 

tweeën. Zo is deze zaal ook geschikt voor kleinere privé 

diners of andere bijeenkomsten. Zomers kan de ruimte 

gecombineerd worden met het terras.

BOARDROOMS

ARRANGEMENT

MEETING BY DESIGN 4
Voor een vaste prijs per persoon verzekerd van een dagdeel 

inspirerend vergaderen. 

Bij dit arrangement is inbegrepen:

�  Zaal gedurende 4 uur passend bij de grootte van uw 

gezelschap

�  Vergaderopstelling met ijswater, Wilhelmina pepermunt, 

schrijfgerei

�  Flipchart met papier en stiften, beamer of LCD scherm

�  Gedurende de dag: koffie, thee en diverse lekkernijen

�  Extra energie - ochtend: een fruitshot geserveerd in de zaal

�  Lunchbreak: selectie sandwiches,  

kom soep, kleine warme snack, fruit, 

zuivel, jus d’orange, koffie en thee

Een greep uit de talloze mogelijkheden om uw arrangement 

verder uit te breiden:

�  een inspirerende ontbijt-sessie

�  een frisdranken buffet

�  een Artemis borrel

�  een healthy break

�  een D&A 3-gangen diner

�  een BBQ

�  een comfortabele overnachting

�  een rondvaart door Amsterdam

�  een creatieve workshop

BOARDROOM THEATER CABARET SCHOOL CARRÉ U-VORM BOARDROOM RECEPTIE

Piet Boon 16 12 8 8 10 10 —

Overige 20 16 10 16 14 14 —

Dubbel 40 36 22 30 28 30 —

ZAAL THEATER CABARET SCHOOL CARRÉ U-VORM BOARDROOM RECEPTIE

Rietveld 1 & 2 80 35 38 36 32 30 80

Rietveld 3 & 4 130 60 60 40 36 34 140

Rietveld 1 - 4 230 100 98 56 50 44 225

ZAAL THEATER CABARET SCHOOL CARRÉ U-VORM BOARDROOM RECEPTIE

Dudok 1 45 20 24 24 10 18 60

Dudok 2 50 32 24 28 22 22 80

Dudok 1 & 2 90 50 52 40 36 40 120

ZAAL OPPERVLAKTE M2 LENGTE BREEDTE HOOGTE

Dudok 1 57.50 — — 3.62

Dudok 2 59.10 — — 3.62

Dudok 1 & 2 116.70 — — 3.62

ZAAL OPPERVLAKTE M2 LENGTE BREEDTE HOOGTE

Rietveld 1 & 2 57.50 — — 3.62

Rietveld 3 & 4 59.10 — — 3.62

Rietveld 1 - 4 116.70 — — 3.62

SPECIAAL AANBOD 
VOOR TRAINERS
Om ervoor te zorgen dat trainers uitgerust en 

fit de training kunnen starten, bieden wij hen 

hun overnachting en ontbijt voorafgaand aan de 

training gratis aan. Geen filestress maar de dag 

rustig beginnen met een uitgebreid ontbijt. De auto 

kan, op onze kosten, worden geparkeerd in onze 

parkeergarage.

BOEKEN? 
banquets@artemisamsterdam.com

DUDOK

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Dudok 2
Dudok 1

Rietveld 4

Rietveld 1 Rietveld 3

Rietveld 2

Entree

Buitenterras

Restaurant-Bar ‘De Stijl’

Liften

Receptie

Lounge

Spyker

Jan Jansen

Dick Bruna

Herman Brood

Piet Boon

Liften

€45,- 
per persoon

€59,50 
per persoon

Wij geven uw  
bijeenkomst de perfecte 
mix van professionaliteit én 
creativiteit.
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