
Achter de gevels van drie statige en eeuwenoude grachtenpanden 
bevindt zich de Oosterhuiszaal, de grootste schuilkerk van Nederland. 

Samen met 5 sfeervolle en ruimtelijke break-out zalen, is de Rode 
Hoed perfect geschikt voor conferenties met break-out sessies, social 
events en gala diners. De prachtige raampartijen, authentieke details 

en uitmuntende akoestiek maken van de Rode Hoed een karaktervolle 
én zeer toegankelijke, stijlvolle plek om samen te komen.

RODE HOED IS GESCHIKT VOOR JOUW

Congres / Presentatie / Productlancering / Private dining 
Bedrijfsfeest / Receptie / Gala / Vergadering

Rode Hoed

CAPACITEIT

10 – 450 p.

ZALEN

7

KEIZERSGRACHT 102,  AMSTERDAM

amerpodia.nl



Prijzen

Zaal Beginprijs Capaciteit

OOSTERHUISZAAL & FOYER € 1.850,– 450 p.

VRIJBURGZAAL € 600,– 50 p.

ZWANENZAAL € 600,– 50 p.

GROENZAAL € 500,– 20 p.

BANNINGZAAL € 500,– 20 p.

AMSTERDAMZAAL € 500,– 28 p.

CAFÉ € 375,– 275 p.

Catering
Een professioneel team met chef-kok Henri Musch aan 
het roer bereidt de heerlijkste gerechten in de keuken 
van de Rode Hoed. Hij kookt het liefst met biologische 
producten en houdt rekening met jouw wensen.  Een op 
maat gemaakt diner of hapjes en cocktails in een thema, 
we denken graag mee.

Waarom Rode Hoed
• Gelegen in het centrum van Amsterdam, aan de gracht
•  Goed bereikbaar met het ov, drie parkeergarages op 

loopafstand, aanlegsteiger voor de deur
• Uitmuntende akoestiek
• 5 break-out ruimtes
•  Hoogstaande technische faciliteiten zoals livestream 

en tv-opnamemogelijkheden
• Openbaar Wifi voor je gasten
• Event ticketing mogelijk
• Inrichting en eventstyling
• (Concept)catering, eigen keuken aanwezig

Rode Hoed is samen met de historische evenementenlocaties Felix Meritis, 
Compagnietheater en De Nieuwe Liefde onderdeel van Amerpodia. Door jouw evenement 

bij ons te organiseren, maak je onze culturele programma’s mede mogelijk.

KOM LANGS:  KEIZERSGRACHT 102,  AMSTERDAM  TELEFONISCH:  +31 20 589 16 80  MAIL:  SALES@AMERPODIA.NL
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