
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) 
De eerste locatie die met een bezoek wordt vereerd 
ligt op steenworp afstand van het centraal station. 

Hier is in een voormalig achttiende-eeuws patriciërshuis 
het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) oftewel de 
beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten 
gevestigd. KIVI beschikt hier over negen grote en kleine 
zalen die doordeweeks voor congressen, vergaderingen, 
symposia en recepties kunnen worden ingezet. De kleinere 
zalen zoals de Conradkamer en de Stevinkamer die beide 
aan de binnentuin liggen, hebben een klassieke inrich-
ting met hoge, met stucwerk versierde plafonds en houten 
lambrisering. De Grote Zaal en de aangrenzende foyer met 
een unieke glazen kanteldeur zijn moderne elementen in 
het historische gebouw. Wie graag wat extra hulp wenst bij 

het organiseren van een technisch congres of evenement, 
kan eveneens gebruik maken van het KIVI.  

7AM
Even verderop ligt op het Buitenhof 7AM Meeting & 
Conference Center. Hier vind je 10 multifunctionele mee-
ting rooms. Deze zalen met uitzicht op het Binnenhof zijn 
voor alle denkbare zakelijke bijeenkomsten in te zetten, 
maar ook bijvoorbeeld voor een lunch, diner of borrel. 
Voor deze maaltijden worden biologische producten van 
zoveel mogelijk lokale leveranciers gebruikt. Wat betreft de 
aankleding van 7AM worden de wanden steevast gebruikt 
voor wisselende exposities. Naast de zalen op het Buitenhof 
heeft de organisatie achter 7AM ook nog de locatie 
Orange5, een voormalig pakhuis om de hoek van Paleis 
Noordeinde. Deze exclusieve locatie met vergaderruimte, 
ontvangstzaal en een zolder is eveneens zeer flexibel in te 
zetten.

Escher in Het Paleis
Vanuit het Buitenhof steken we door naar het Lange 
Voorhout, waar het voormalige stadspaleis van koningin-
regentes Emma ligt. Sinds 2002 bevindt zich in Paleis 
Lange Voorhout een permanente tentoonstelling met de 
werken van M.C. Escher. Hier wordt aan de hand van 
M.C. Escher zijn werken en allerlei (interactieve) spel-
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len de wereld van de bekende grafisch kunstenaar nader 
verklaard. Zakelijke bijeenkomsten zoals recepties of diners 
in het paleis zijn mogelijk, in bijvoorbeeld de schitterende 
Balzaal, buiten de openingstijden van het museum, tenzij 
gebruik wordt gemaakt van de Zilverkamer in het souter-
rain. In deze ruimte heeft het tafelzilver plaatsgemaakt 
voor zeer moderne zilverstukken die in de oude houten 
etalagekasten staan opgesteld. De mooie tegelvloer maakt 
het tot een intieme locatie op niveau waar bijvoorbeeld ook 
vergaderd kan worden. Overige vertrekken in de kelder 
bedragen Café MC en een ruimte voor kinderactiviteiten 
in het Escher Lab. 

Hilton The Hague 
Hilton The Hague ligt eveneens midden in het Haagse 
centrum, in het voormalige PTT-gebouw uit 1952. Het 
hotel telt 195 kamers waarvan 45 kamers als execu-
tive kamer of suite zijn ingericht. In het hotel bevinden 
zich acht multi-functionele Hilton Meeting zalen; vier 
boardrooms, drie flexibele zalen en de grote balzaal De 
Mesdag. In het interieur van het hotel, zitten subtiele 
verwijzingen naar Den Haag en Scheveningen verwerkt, 
waaronder het lichte atrium in de sfeer van de kust. Tijdens 
uw vergadering in Hilton The Hague staat er een Hilton 
Meeting Host de gehele dag tot uw beschikking voor het 

organiseren van uw bijeenkomst. Daarnaast kunt u ook 
gebruik maken van het Business Meeting Center. Hilton 
The Hague biedt het all-inclusive vergaderarrangement 
‘Meetings Simplified by Hilton’ aan. Voor één vaste prijs 
kunt u tot 24 uur vóór uw vergadering boeken, de datum of 
tijd aanpassen of zelfs annuleren. ’s Avonds kunt u genie-
ten van een diner in Restaurant Pearl, bij de trendy bar 
SPARK kan men terecht voor after-work-drinks onder het 
genot van een heerlijke cocktail en (live) muziek.

Worldhotel Bel Air
De vierde locatie ligt in het hart van het Statenkwartier 
tegenover het Catshuis. Worldhotel Bel Air beschikt over 
300 hotelkamers, waaronder een aantal ambassador 
suites, appartementen en executive business suites. De 
kamers en suites aan de westzijde bieden zicht op de zee, 
terwijl die aan de oostzijde uitkijken op de skyline van 
Den Haag. In het congrescentrum zijn multifunctionele 
conferentie- en vergaderzalen, ruime boardrooms en een 
penthouse boardroom met uitzicht op de skyline van Den 
Haag gevestigd. Voor congressen kunnen gasten terecht in 
Congres- en Evenementenzaal A1. Lunchen of diner kan in 
de privé-tuin Garden Terrace, in brasserie Butterfly of in 
restaurant Purple waar ook een privégedeelte kan worden 
afgehuurd. ’s Avonds is het heerlijk ontspannen in de Bar 
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Zakelijke arrangementen al 
vanaf € 22.50 per persoon

Uw bijeenkomst is bij ‘t Paviljoen 
Hotel van succes verzekerd!

Grebbeweg 103-105
3911 AV Rhenen
T 0317-619003
E info@paviljoen.nl
W www.paviljoen.nl

‘t Paviljoen Hotel is centraal gelegen midden op de bosrijke 
Grebbeberg, naast Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Aan alles is gedacht. Sfeervolle zalen met veel daglicht, 
technische faciliteiten, grati s WiFi, een ambachtelijke keuken, 
een goede nachtrust en opti male bereikbaarheid.

Wilt u tussen de vergadersessies door nieuwe energie 
opdoen? Neem dan een kijkje bij onze buren, 
Ouwehands Dierenpark. Uw lunchpakket staat klaar!



Lounge of de Embassy Jazz Bar. Deze jazzbar heeft zelfs al 
vele grote namen uit de jazzwereld op het podium mogen 
verwelkomen. De Embassy Jazz Bar is ook beschikbaar 
voor speciale gelegenheden en besloten partijen.

Museon
Schuin tegenover Worldhotel Bel Air ligt het Museon, een 
interactief museum voor cultuur en wetenschap. Aan de 
hand van vaste en wisselende tentoonstellingen wil het 
museum mensen inspireren om de verschillende culturen 
en natuur in de wereld te ontdekken. Een museum dat 
educatie, informatieoverdracht en kennisvergaring als doel 
heeft, sluit uitstekend aan bij een zakelijke bijeenkomst. 
Hiervoor beschikt het Museon over twee grote zalen en 
een foyer met uitzicht op de vijver en de omsloten bin-
nentuin, én als blikvanger een 15 meter lange potvis. Ook 
de Studio, de Mini-aula, het museumrestaurant en zelfs 
enkele tentoonstellingszalen lenen zich voor verschillende 
zakelijke doeleinden. Uiteraard kan een zakelijk bezoek 
worden gecombineerd met een lezing, rondleiding, work-
shop of andere teambuildingsactiviteit aansluitend op een 
actuele expositie of een natuur, cultuur of techniek gerela-
teerd thema. 

Restaurant Catch by Simonis
Vanuit het Statenkwartier is Scheveningen zo bereikt. Hier 
ligt Restaurant Catch by Simonis, dat is gehuisvest in een 
karakteristiek halfrond gebouw aan de jachthaven in de 
Tweede Binnenhaven. Het interieur is modern waarbij 
veel gebruik is gemaakt van organische vormen die onder 
andere terugkomen in het witte meubilair en de witte pla-
fonddecoratie. Het restaurant telt maar liefst vier verdie-
pingen en biedt plaats aan maximaal 500 gasten die hier 
terecht kunnen voor lunch en diner. Zoals de naam al doet 
suggereren is het restaurant gespecialiseerd in diverse vis-
gerechten variërend van kreeft tot sushi en kaviaar, maar 
ook gerechten met vlees in de hoofdrol en vegetarische 
gerechten prijken op de menukaart. Speciaal voor besloten 
bijeenkomsten is op de bovenverdieping een exclusieve zaal 
aanwezig met een eigen dakterras, toilet en garderobe. 
Ook kan het gehele restaurant of een deel van het restau-
rant op de overige verdiepingen worden afgehuurd voor 
een borrel, diner of andere bijeenkomsten.

Louwman Museum
Vanuit Scheveningen reizen we langs het Haagse Bos af 
naar het Louwman Museum. Hier staan diverse historische 
auto’s, koetsen en motorfietsen zoals een Dion-Bouton et 
Trépardoux uit 1887, een Humber van Winston Churchill, 
de Aston Martin uit de James Bondfilm Goldfinger en 
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Prinsessegracht 23, 2514 AP, Den Haag. Tel. 070-3919890.
email congres@kivi.nl, www.kivi.nl

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Zoekt u een stijlvolle locatie voor een vergadering, borrel of conferentie? Dan bent u 
met uw eigen klanten, bedrijf of vereniging ook van harte welkom bij het Koninklijk 
Instituut Van Ingenieurs (KIVI). 

Ons monumentale pand stamt uit 1727 en heeft sfeervolle zalen voorzien met alle 
moderne gemakken. We bieden perfecte service voor 2 – 100 personen. KIVI bevindt 
zich op 7 min. lopen van Den Haag CS en ligt op 3 minuten afstand van uitvalswegen.



een Cadillac van Elvis Presley. De collectie van ruim 250 
automobielen is zelfs de oudste privécollectie ter wereld die 
bijeen werd gebracht door twee generaties van de familie 
Louwman. Het pand is speciaal voor het museum ontwor-
pen door de Amerikaanse architect Michael Graves en ook 
aan de omringende landschapsarchitectuur van Lodewijk 
Baljon is veel aandacht besteed. Maar liefst acht verschil-
lende zalen en ruimtes met elk hun eigen uitstralingen 
kunnen voor diverse zakelijke doeleinden worden ingezet 
met een maximumcapaciteit van 1.000 personen. Een van 
de meest imponerende ruimtes is de Great Hall met een 
houten gewelf en een hoogte van 15 meter.

The Penthouse restaurant & sky bar
Als laatste locatie wordt de locatie de Haagse Toren 
bezocht, direct gelegen naast station Den Haag HS en met 
een uitzicht over het centrum van Den Haag. Op de 42e 
verdieping van deze Haagse landmark is The Penthouse 
restaurant & sky bar gevestigd. Hier geniet je op 135 meter 
hoogte en met een uitzicht van 45 kilometer van een spe-
ciaal ontbijt, lunch, diner, Highest Tea in het restaurant of 
van een borrel in de sky bar. Bedrijfsfeesten worden hier 

compleet op maat georganiseerd, inclusief licht-, geluids-
techniek en DJ, maar ook door middel van projecties op 
de speciale ramen van het restaurant. The Penthouse biedt 
diverse mogelijkheden aan in de Haagse Toren; zo zijn er 
Business Suites, meeting- en breakout rooms, een (semi 
open) veranda op de 41 verdieping, de mogelijkheid tot 
overnachten in appartementen en studio’s en zijn er flex-
werkplekken. Vergaderingen, trainingen of andere bijeen-
komsten worden uitstekend gecombineerd met een lunch, 
borrel of private dining. Ook meerdaagse bijeenkomsten 
zijn mogelijk bij The Penthouse in de Haagse Toren.

Naast deze bloemlezing aan locaties beschikt Den Haag 
nog over veel meer interessante locaties (zie onder andere 
het volgende artikel over de Fokker Terminal). Het is 
beslist de moeite waard om zelf eens op verkenning te gaan 
langs de vele Haagse hoogtepunten. 
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The Penthouse restaurant & sky bar


