
Amstelkerk

Item Specificaties / opmerkingen Prijs
Oppervlakte Zaal: 182 m2 Totaal: 300m2

Max aantal diner (sit down) 130

Max aantal concert 220

Max aantal personen 263

Voorzieningen en toegang minder validen Ja

Ringleiding nee

Aantal toiletten 4 dames, 3 heren, 3 urinoirs, 1 minder validen

Kleedruimte Ja (begane grond en 1e verdieping)

Podium 8 podiumdelen 100 x 200cm - af te rokken

Hoogte 20 of 40 cm. Tapijttegels antraciet

Op aanvraag

Klokken luiden mogelijk Ja Op aanvraag

WIFI Onversterkt toegangspunt met 60Mb upload en 6 Mb download. 

Uitbreiding capaciteit op aanvraag mogelijk.

Op aanvraag

Krachtstroom 2 x 32A (25A belastbaar)

1 x 32A ( in gebruik voor theaterlicht)

Op aanvraag

Verwarming Luchtcirculatie, vloerverwarming en radiatoren Incl huurprijs

Laden en lossen Laad- en losplaats t/o hoofdentree, gelijkvloers naar zaal

Rijplaat naar lager gelegen ruimte met kookfaciliteiten

Stoelen 175 gestoffeerde koppelbare Thonet stoelen met leuning;

20 gestoffeerde stoelen zonder leuning; 1 grote houten stoel met 

rode velours bekleding; 2 witte antieke trouwstoelen; 2 bijpassende 

krukjes; 2 knielbankjes rood velours

Incl huurprijs

Tafels 8 moderne witte tafeltjes/statafels (l70xb60xh70); 1 trouwtafel 

(l237xb75xh80cm); 6 klaptafels (l175xb75xh75)

Incl huurprijs

Garderobe Capaciteit 150 jassen, uit te breiden tot 200 met rek Incl huurprijs

Loper Rode loper 12 x 1,5 meter Op aanvraag
Katheder 1 moderne witte met Stadsherstellogo voorkant, bord 76x49cm

1 houten tafellezenaar

Incl huurprijs

Kaarsen Toegestaan, met lekbak Op aanvraag

Sfeerlicht Under construction incl huurprijs

Vleugel Förster concert vleugel 2,90m Op aanvraag

Orgel Bätz orgel uit 1850 - 2 manuelen + pedaal Op aanvraag

Geluidsinstallatie Under construction Incl huurprijs

Microfoons Under construction Incl huurprijs

Theaterlicht Under construction Op aanvraag

Flatscreens Under construction Op aanvraag
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Amstelkerk

Item Specificaties / opmerkingen Prijs
Faciliteiten Afgesloten ruimte met afzuiging, uitgifteluik, 1 aanrecht met 

gootsteen en 2 RVS werktafels. Aansluiting voor ovens/steamers 

aanwezig. Gasflessen en/of frituren niet toegestaan!

Warm water 10 liter boiler

Koelkast 1 Liebherr flessenkoelkast op wielen

Afwasmachine Zanussi horecamachine

Koffie-/thee apparatuur 1 Bravilor horeca koffiezetapparaat + 1 waterkoker

Aparte stroom voorziening 2 x 32A (25A belastbaar)

Extra faciliteiten Met huurmateriaal is uitbreiding mogelijk van meubilair, 

aankleding, geluid, licht, projectie en andere faciliteiten

Op aanvraag
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