
De ‘black-box’ is volledig 
aanpasbaar aan uw behoeften en 
wensen en kan transformeren 

van een oogverblindende locatie voor 
uw  personeelsfeest tot een strak 
georganiseerde zaal voor uw congres of 
publieksbeurs. Voor grote (meerdaagse) 
conferenties hebben we meer dan 
voldoende ruimte. De plenaire zaal bestaat 
uit een vloeroppervlakte van 1775 m². Op 
de 1e etage bevindt zich een vide (431 m²), 
geschikt voor stands of VIP-ontvangsten. 

Er zijn 2 ruime foyers tot uw beschikking 
(van respectievelijk 300 m² en 223 m²), 
evenals twee aangesloten boardrooms.

Dankzij de ligging direct naast Holiday 
Inn Leiden kan ECC Leiden een full-
service concept aanbieden: 14 extra 
vergaderzalen, 200 comfortabele 
hotelkamers, een bar, een restaurant en 
een scala aan recreatieve faciliteiten. 
Door onze jarenlange ervaring in de 
horeca industrie en dienstverlening biedt 
ECC Leiden voor elk type evenement of 
congres de juiste deskundigheid!

MOGELIJKHEDEN
ECC Leiden heeft een eigen ingang, 4 
leveranciersingangen, 12 nooduitgangen, 
ruime sanitaire voorzieningen, 2 bars, 
een eigen keuken, 400 parkeerplaatsen 
en gratis Wi-Fi.  De combinatie van 
ECC Leiden en Holiday Inn Leiden 
waarborgt een eindeloze hoeveelheid 
mogelijkheden!

BEREIKBAARHEID
ECC Leiden is gemakkelijk bereikbaar 
vanaf Schiphol, Amsterdam en Den Haag 
door haar ligging aan de A44. Tevens is 
deze locatie gemakkelijk per openbaar 
vervoer te bereiken. ECC Leiden is gelegen 
tegenover het zakelijke district van Leiden 
(Leiden Bio Science Park).

AANVULLENDE WENSEN
Alle evenementen en congressen 
worden geheel uitgevoerd in volledige 
overeenstemming met de opdrachtgever 
en conform de behoeften en wensen. 
ECC Leiden biedt ‘customized’ catering, 
moderne techniek en audiovisuele 
middelen. 
Andere bedrijven die u voorgingen: 
congres door de GVE, het Internationale 
Congres van ‘Africa Studie Centrum’ over 
de Ebola-crisis, examens en congressen 
van het LUMC, Universiteit Leiden en 
de Hogeschool Leiden en muzikale 
evenementen zoals Q-music Foute Party 
After Sun Edition, DanceXperience, Ibiza 
Lovers en Hollands Live.

ECC Leiden is eigendom van en wordt 

geëxploiteerd door Holiday Inn Leiden 

(aangesloten bij InterContinental Hotel Group).

www.eccleiden.com
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Onbegrensde 
mogelijkheden

ECC Leiden

Gelegen in het zakelijke hart van 
de Randstad, biedt ECC Leiden een 
unieke, zeer flexibele ‘black-box’ 
van maar liefst 2700 m². Een grote 
ruimte met een vrij vloeroppervlak, 
waardoor deze locatie veel 
mogelijkheden als locatie biedt voor 
uw volgende congres (van 450 tot 
1000 personen) of evenement (tot 
2500 personen). 
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