
Zaalverhuur      
Bent u op zoek naar een locatie voor  
uw zakelijke of privé bijeenkomst?  
Wij bieden 8 verschillende ruimtes 
voor grote en kleine gezelschappen.

• Goede prijs / kwaliteitverhouding
• Gemoedelijke ambiance 
• Keuze uit veel verschillende ruimtes 
• Overdag, ‘s avonds en in het weekend te huur 
• Centraal gelegen bij openbaar vervoer, Zuidas  
   en winkelcentrum Gelderlandplein.  

Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 
020-89 15 272 (zaalverhuur) 
020-64 22 835 (receptie)
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl  
www.hvdwbuitenveldert.nl 
 
Het Huis van de Wijk Buitenveldert ligt tegenover de 
noord-ingang van winkelcentrum Gelderlandplein. Het is 
gevestigd in het Multifunctioneel Centrum Binnenhof en 
is te herkennen aan de grote gele letters MFC Binnenhof  
op het gebouw. 

Contact & Route

Huis van de Wijk

Café en lunch

Meer informatie 

Zin in een goede kop koffie of een lekker broodje?  
Wij ontvangen u graag in ons gezellige café of op ons  
zonnige terras. We hebben vriendelijke prijzen en de 
sfeer is gemoedelijk.

Kijk voor onze prijzen, openingstijden en route op: 
www.hvdwbuitenveldert.nl/zaalverhuur 
 

Het Huis van de Wijk Buitenveldert is hét sociale hart van 
de wijk. Hier worden creatieve, sportieve, culturele,  
leerzame, muzikale en culinaire activiteiten  
georganiseerd voor en door bewoners uit de wijk.  
Iedereen is welkom. 
 
We werken met vrijwilligers en zonder winstoogmerk.  
De opbrengsten uit de zaalverhuur komen ten goede aan 
activiteiten voor buurtbewoners.  
 
Bekijk de agenda op www.hvdwbuitenveldert.nl/agenda 
Of kijk voor meer informatie op: 
www.facebook.com/huisvandewijkbuitenveldert
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Huis van de Wijk Buitenveldert biedt sfeervolle zalen.
Naast vergaderzalen hebben we ook een leskeuken, een 
theaterzaal, een atelier, een spreekkamer en een café te 
huur. Voor al uw vergaderingen, lezingen, creatieve work-
shops, kookworkshops, teamuitjes, borrels of feesten.

In sommige zalen kunt u gebruik maken van een beamer, 
microfoon, flipover of muziek afspelen. De zalen zijn te 
boeken inclusief koffie /thee. De zalen zijn overdag, 
‘s avonds en in het weekend te huur.  
Vraag naar de mogelijkheden. 

VERGADERZAAL 2 THEATERZAAL

VERGADERZAAL 1 STAMZAAL

tot 30 pers 
52 m2

tot 80 pers 
108 m2

tot 16 pers 
28 m2

tot 18 pers 
35 m2

ATELIER

LESKEUKEN

Overzicht zalen
CAFÉ

tot 40 pers 
105 m2

tot 12 pers 
25 m2

tot 32 pers 
95 m2

SPREEKKAMER

tot 6 pers 
13 m2


