
Zakelijke 
bijeenkomsten 
in NEMO



Fascinerende Wetenschap 

In NEMO Science Museum ontdekt iedereen, van 

jong tot oud, zelf op actieve wijze hoe fascinerend, 

leuk en nuttig wetenschap en technologie zijn. 

NEMO neemt bezoekers mee in de wereld van 

die alledaagse dingen die toch heel bijzonder 

zijn. Dit doen we via NEMO-activiteiten en 

tentoonstellingen met thema’s zoals energie,  

water, natuurkundige fenomenen en psychologie. 

Experimenteer in een laboratorium, ontdek 

hoe bliksem ontstaat of maak kennis met 

de duurzame technologie van de toekomst. 

In onze tentoonstellingen is er altijd wel een 

aanknopingspunt met uw organisatie. 
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NEMO Science Museum, ook voor zakelijke bijeenkomsten 

Graag presenteer ik u de mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten in NEMO. Het markante 

gebouw en de mogelijkheid om science ook in uw evenement te laten terugkomen maken van 

uw bijeenkomst iets bijzonders.

 

Het grootste science museum van Nederland is al meer dan 90 jaar lang de plek waar jong en 

oud op interactieve wijze ontdekt hoe belangrijk en fascinerend wetenschap en technologie 

zijn. Dankzij entreegelden en evenementen is NEMO in staat een breed publiek te inspireren 

en een bijzondere beleving te bieden. Een evenement in NEMO vormt dus naast een 

onvergetelijke bijeenkomst ook een goede maatschappelijke investering.

 

Heeft u na het bekijken van deze brochure nog vragen, neem dan contact op met het team.

 

Tot ziens in NEMO,

 

Michiel Buchel

Directeur NEMO Science Museum

03 Het team: Rob van Esveld,  Ileana Ortiz Bravo, 
en Teun van der Meer
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Eén zaal, het hele museum of het spectaculaire terras?

Voor uw zakelijke bijeenkomst heeft NEMO Science Museum diverse multifunctionele 

zalen voor 8 tot 2000 personen. Een brainstormsessie in de boardroom, een congres, 

wedstrijd, beurs of feestelijk diner, NEMO biedt voor elk evenement en elke doelgroep 

een geschikte ruimte. Voorafgaand, tijdens of na het evenement doen uw gasten 

inspiratie op in het wetenschapsmuseum*.

Als bijzondere locatie biedt NEMO Science Museum net iets extra’s. Alles in het 

gebouw ademt wetenschap en techniek. En ook in uw evenement laten we graag wat 

science terugkomen. 
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*  tijdens openingstijden van NEMO inbegrepen in de zaalhuur
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Zaalopstellingen

Receptie/Feest
400-600

Theater
400

Diner
220

Buffet
350

Evenementenzaal

Deze zaal is rondom door glas omgeven 

en biedt een schitterend uitzicht op 

het IJ. De Evenementenzaal is voor veel 

verschillende bijeenkomsten geschikt, van 

productpresentatie tot feestavond met 

dansvloer, van een beurs tot feestelijk diner. 

Zaalopstellingen

Receptie/Feest
300-2000

In het museum

Buiten openingstijden zijn specifieke tentoon-

stellingen, meerdere verdiepingen of zelfs 

het hele museum exclusief af te huren. Borrel 

tussen de microscopen in een laboratorium of 

laat uw relaties kennismaken met Fenomena, 

waar Wonderlijke Wetenschap en Wetenschap 

in alle tijden centraal staan. Bars en buffetten 

worden tussen de tentoonstellingen geplaatst. 

Buffet
250-2000

Spread the news, toplocatie met ‘ongekende’ mogelijkheden!     

Mijksenaar bv



Zaalopstelling

Theater
201

Zaalopstellingen

Diner
80

Receptie/Feest
200

Foyer

De Foyer biedt uitzicht op het museum en de 

Innovatie Galerij en leent zich prima voor een 

(koffie)ontvangst, lunch, diner of borrel. Het 

geven van een presentatie behoort tevens tot 

de mogelijkheden. De moderne ruimte is geheel 

naar uw wensen in te richten. Via de door u 

uitgekozen kleur van de lampen voorziet u de 

ruimte van een eigen uitstraling. 

Het Auditorium is een ideale zaal voor lezingen 

en congressen. De zitplaatsen bevinden zich op 

een hellend vlak, zodat uw gasten een perfect 

zicht hebben op het grote projectiescherm. 

Auditorium
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Receptie/Feest
250-300

Theater
200

Theater
40

U-vorm
50

U-vorm
20

Cabaret
40

Diner
150

Diner
40

Zaalopstellingen

Boardroom

Vanuit deze exclusieve boardroom met een 

mooi uitzicht over het IJ houdt u in alle rust  

en beslotenheid uw bespreking of brainstorm. 

De boardroomtafel kan verwijderd worden om 

de ruimte geschikt te maken voor een diner,  

workshop of een presentatie in theater-

opstelling. 

Zaalopstellingen

Theater

Het Theater is een geluidsdichte zaal geschikt 

voor uiteenlopende evenementen, zoals diners, 

workshops en presentaties. De ruimte is van 

professionele licht- en geluidsapparatuur 

voorzien, waardoor vele sferen mogelijk zijn.
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Buffet
150

Receptie/Feest
150

Zaalopstellingen Serre

Buffet
300

Receptie/Feest
300

Zaalopstellingen Restaurant DAK + Serre

Restaurant DAK en Serre

Vanaf het Restaurant DAK en de Serre 

genieten uw gasten van een adembenemend 

uitzicht over Amsterdam. Hier sluit u uw 

bijeenkomst af met een informeel  

evenement. Bovendien bieden het 

Restaurant DAK en Serre direct toegang 

tot het Piazza, het immens grote dakterras 

met de buitententoonstelling Energetica. 

Dat is borrelen op 22 meter boven NAP 

met Amsterdam aan uw voeten! Met 

loungestoelen of zitzakken creëert u het 

ultieme zomerse gevoel op een unieke 

locatie. 
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Nieuw

Nieuw

Leuke borrel locatie op het dakterras. Goede service!

Institute of Physics



Theater
80

Buffet
100

Receptie/Feest
100

Buffet
175

Receptie
200

Zaalopstellingen

Innovatiezaal

In de Innovatiezaal maken uw gasten, tijdens 

het evenement, kennis met technologische 

innovaties. Op dit moment is de tentoonstelling 

Smart Technology te zien, met duurzame 

innovaties op het gebied van licht, transport en 

elektriciteit.

Zaalopstellingen

Panoramazaal

Vergaderingen, lezingen en workshops tot 

80 gasten boekt u in de Panoramazaal op de 

bovenste verdieping van NEMO. Deze zaal biedt 

een prachtig uitzicht over het oude centrum 

en de historische haven van Amsterdam. Voor 

grote evenementen is het mogelijk deze ruimte 

in combinatie met Restaurant DAK en de Serre 

te huren. 
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Het Nemo Science Museum is een prachtige locatie om een symposium  

of andere evenementen te organiseren. Wij waren in alle opzichten  

zeer tevreden en dat voor een redelijke prijs. Bereikbaarheid is via  

openbaar vervoer uitstekend. Dus een echte aanrader!     PhotonicsNL

Diner
70



Theater
60

Zaalopstelling

Studio theater

Het Studio theater ligt midden tussen de 

tentoonstellingen op de eerste verdieping.  

De door glas omgeven ruimte kan verduisterd 

worden en leent zich goed voor kortdurende 

presentaties, demonstraties en workshops. 

Aansluitend rondt u uw evenement af met 

bijvoorbeeld een borrel in de Serre.
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Our guests enjoyed themselves and were very involved in the  

exhibits throughout the museum on the floors that we occupied. 

Mosaic Event Management

Evenementen met een 
vleugje science

Voeg eens wat science toe aan uw 

evenement en verwelkom uw gasten 

bijvoorbeeld met een geheimzinnig 

rokende cocktail. Onderbreek uw officiële 

programma met een techniekactiviteit 

zoals de workshop Maak je eigen lichtbaan, 

waarbij een kettingreactie van licht 

gemaakt wordt met behulp van lenzen, 

prisma’s en spiegels. Of koppel uw hele 

evenement aan wetenschap en techniek 

en laat uw medewerkers inspiratie opdoen 

bij de technologische innovaties in de 

Innovatiezaal. 



Productpresentatie of 
themafeest?

NEMO denkt graag met u mee over de juiste 

invulling van uw evenement. De door u 

gewenste sfeer bepaalt de inrichting van de 

zaal. Gaat u voor een productpresentatie, een 

barbecue op het dakterras of een themafeest? 

Wij zorgen dat de zaal tot in de puntjes wordt 

omgetoverd in de bijpassende stijl en boeken 

desgewenst entertainment zoals een band, DJ 

of acteurs. Ook de zorg voor een aanvullend 

programma (rondvaart, fietstocht) of 

parkeerkaarten nemen we u graag uit handen.

Show, workshop of  
theatervoorstelling 

Sluit uw evenement af met een show,  

workshop of theatervoorstelling. Bijvoorbeeld 

met Kettingreacties, een show rondom 

energie met bewegende kantoorstoelen, 

knallende ballonnen en vallende bakstenen. 

Of stap in NEMO’s ruimtestation. Een gids 

laat op een reusachtige interactieve globe 

zien hoe de aarde werkt en wat astronauten 

ervaren als ze om de aarde heen cirkelen.
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Officiële trouwlocatie

Ja ik wil! NEMO is een officiële trouwlocatie 

waar u uw jawoord kunt geven. Aansluitend  

kunt u feesten in onze zalen of op het NEMO 

dakterras. Uw gasten maken eventueel 

tussendoor kennis met de fascinerende wereld 

van de wetenschap*. 

Door onze ligging direct aan het IJ, kunt u 

met een salonboot bij de huwelijkslocatie 

aankomen.

* tijdens openingstijden van NEMO inbegrepen in de zaalhuur
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Bedrijfsuitjes en gezinsdagen

NEMO vormt de perfecte locatie als u uw 

relaties of medewerkers en hun gezin wilt 

laten beleven hoe leuk wetenschap en 

techniek zijn. Organiseer eens een familiedag, 

Sinterklaasfeest of een kinderlezing in NEMO. 

De entreekaartjes samen met catering en/of 

entertainment zorgen voor een geslaagde dag!
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Catering op maat

NEMO verzorgt de catering zelf en biedt u 

een ruime keuze, aangepast aan uw gasten. 

Zelfs in onze catering is het mogelijk de link 

met wetenschap en technologie terug te laten 

komen. Maak bijvoorbeeld kennis met het 

voedsel van de toekomst zoals in vitro vlees  

of hapjes bereid in stikstof. 

NEMO maakt zoveel mogelijk gebruik van 

lokale leveranciers en biedt desgewenst 

biologische catering.



Technische ondersteuning

In het merendeel van de zalen zijn beamer  

en projectiescherm standaard inbegrepen in 

de zaalhuur. Al onze zalen zijn uitgerust met 

airconditioning. Draadloos internet (WIFI) is 

gratis beschikbaar. NEMO beschikt over een 

eigen technische dienst om uw evenement te 

ondersteunen. Indien nodig huren wij technische 

benodigdheden in bij externe leveranciers.
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Bereikbaarheid:
- Te voet: 15 minuten vanaf CS
-  Met de bus: neem bus 22 of 48 en stap uit bij  

halte Kadijksplein
Parkeergarages:
-  Parking Centrum Oosterdok, Oosterdoksstraat 150 

(1300 parkeerplaatsen)
-  Markenhoven, Anne Frankstraat 220 (350 parkeerplaatsen)

Dam

Paleis

Rembrandtplein

Sp
ui
st
ra
at

Haarlemmerdijk

 
  

Artis

 
 

Prins Hendrikkade

IJ
tu

nn
elZe

ed
ijk

Nieuwmarkt

Te voet: 15 minuten vanaf CS

Bus 22 of 48

350 parkeerplaatsen

1300 parkeerplaatsen

Duurzame keuze

NEMO biedt organisaties die zich bezig 

houden met maatschappelijk verantwoord 

 ondernemen, duurzaam vervoer en 

energievoorziening via tentoonstellingen  

en de Innovatiezaal volop aanknopings-

punten voor evenementen. 

NEMO is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer en ook onze eigen bedrijfsvoering 

verduurzamen we steeds meer via LED 

verlichting, cradle-to-cradle materialen en 

het werken met lokale leveranciers. Natuurlijk 

bieden we desgewenst een biologisch 

cateringaanbod en UTZ gecertificeerde 

koffie.      

Valken-

burgerstra
at



NEMO Science Museum
020-531 31 50
www.nemosciencemuseum.nl/zaalverhuur
evenementen@e-nemo.nl

Bezoekadres:   Postadres:
 Oosterdok 2  Postbus 421 
1011 VX Amsterdam  1000 AK Amsterdam 


