
HOEVEEL GREEN KEY GECERTIFICEERDE 
LOCATIES TELT NEDERLAND OP DIT MOMENT 
(BIJ BENADERING)?

Stuur uw antwoord vóór 31 januari 2015 door naar 
info@meetingmagazine. Het arrangement wordt 
verloot onder de correcte inzendingen. De winnaar 
krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet 
gecorrespondeerd worden.   
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Over Theater Amsterdam
Theater Amsterdam is een nieuwe locatie in de Amsterdamse Houthavens 

en uitstekend geschikt voor zakelijke evenementen. Het theater is een 

adembenemend decor voor diverse bijeenkomsten. De theaterzaal, het 

restaurant, de 2 VIP-ruimtes en de ruime foyer bieden tal van mogelijkhe-

den voor congressen, filmpremières, trainingen, bedrijfsfeesten, gala’s of 

andere evenementen van 10 tot 1.100 personen. De creatieve inrichting 

geeft het moderne theater een warme sfeer welke geheel op maat te maken 

is voor uw evenement. De unieke ligging aan het Amsterdamse IJ biedt niet 

alleen een spectaculair uitzicht maar zorgt ook voor een goede bereikbaar-

heid per boot. De innovatieve technische faciliteiten in de theaterzaal zijn 

uniek in zijn soort. Een Watch Out-systeem met panoramaprojectiescherm 

van 2 x 35 meter breed en 10 meter hoog behoort tot de vaste opstel-

ling. Conceptcateraar DeBorrelFabriek verzorgt de catering. De catering 

wordt zoveel mogelijk toegespitst op de boodschap van uw evenement: van 

chique sit down diners tot ludieke kleine gerechtjes in een Amsterdamse 

Grachtenwandautomatiek. De locatie beschikt over een Green Key Gold-

certificaat en werkt uitsluitend met biologische producten. Tevens is een 

parkeerterrein voor circa 300 auto’s beschikbaar. www.theateramsterdam.nl

Meeting Magazine mag in samenwerking 
met Theater Amsterdam een arrangement 
weggeven, bestaande uit twee eersterangs 
tickets voor ANNE, een driegangendiner 
incl. drankjes en pauzebestelling voor twee 
personen en een souvenirbrochure. U 
maakt kans op dit unieke arrangement door 
antwoord te geven op de volgende vraag:

Win kaarten voor ANNE

@Fotocredits Danielle Schuiten

Buitenplaats Vaeshartelt

Met Liefde Kan Alles
 
Buitenplaats Vaeshartelt - Weert 9
6222 PG Maastricht - T 043 – 369 0200
reserveringen@vaeshartelt.nl - www.vaeshartelt.nl 

Het Maashotel

Genieten bij het allermooiste plekje langs de maas
 
Het Maashotel - Veerweg 11 - 5872 AE Broekhuizen
T 077 – 463 2114 - info@hetmaashotel.nl
www.hetmaashotel.nl

Château St. Gerlach

Savoir Vivre in Zuid-Limburg 
 
Château St. Gerlach - Buitenplaats van Maastricht - Joseph Corneli Allée 1
6301 KK Valkenburg aan de Geul - 31 (0)43 608 88 88
erlach@chateauhotels.nl - www.chateauhotels.nl

Sandton Château De Raay

Stijlvolle Meetings en Events op een inspirerende locatie
 
Sandton Château De Raay
Raayerveldlaan 6 - 5591 EN  Baarlo - T: 077 - 321 4000  
baarlo@sandton.eu - www.sandton.eu/baarlo

Win met het 
beantwoorden 
van de vraag:

-2x eersterangs tickets voor 
ANNE t.w.v. 150,-

-2x driegangendiner incl. drankjes 
& pauzebestelling t.w.v. 120,-

-1x souvenirbrochure t.w.v. 10,-


