uw event in een rijksmonument

www.destoomhal.nl

Trouwen in deSTOOMHAL

Trouwen en feestvieren in
deSTOOMHAL
deSTOOMHAL is een officiële trouwlocatie van de
Gemeente Wormerland. De stoere spanten, hijsbalken,
takels en andere industriële elementen zijn nog volop
aanwezig. In dit Rijksmomument uit 1900 kunt u elkaar
het Ja-woord geven. En... natuurlijk een mooi feestje
bouwen.

Trouwen in een industriële omgeving.

praktische gegevens
Uitrusting
• riante entreehal met garderobe en
ruime toiletten
• ingebouwde barvoorziening, bestaande
uit complete keuken met koelkast en
vaatwasser
• 150 stoelen, sta- en vergadertafels

deSTOOMHAL is onderdeel van het 4000m2 tellende
Hollandia-complex aan de Zaan, op 15 minuten afstand
vanaf de ring Amsterdam-Noord. Na de sloop van een der
grootste stoommachines in deze voormalige Rijstpellerij is
de hal geschikt gemaakt als trouwlocatie en feestzaal.
Een mooie, stijlvolle en vooral unieke plek. Voor een ieder
die iets anders wil op dé de dag van uw leven!
deSTOOMHAL heeft 3 zalen: De STOOMHAL (200m2),
De MACHINEKAMER (80m2) en Het STOOKHUIS (130m2).
Alle zalen hebben een bijzondere inrichting en stijl.

• podium/catwalk
• permanente ring met expositie
verlichting, podiumverlichting
• WiFi ADSL internet
• beamer/projectiescherm/dvd-speler
• white-boards
• geluidsinstallatie incl. stemversterking
• expositieborden in de stijl van de hal
• rondom wandcontactdozen
Capaciteit en bereikbaarheid
• geschikt voor groepen van 20 tot 200

Catering en aankleding.
Martin Kersbergen is met zijn jarenlange ervaring uw
contactpersoon voor de catering en uw feestwensen.
Kersbergen catering is de vaste cateraar voor
deSTOOMHAL. Een 5-gangen diner, een walking diner,
een eenvoudig buffet, of alleen een feestavond. Wat u ook
kiest, bij Kersbergen catering is het ‘net even iets anders’.
Net als de locatie.
Kersbergen catering is ook uw partner voor de feestelijke
aankleding, muziek, en al uw andere wensen.

personen
• parkeren (gratis) op eigen terrein,

Interesse?

max. 50 auto’s

Neem vrijblijvend contact op met info@destoomhal.nl of
bel met team deSTOOMHAL, Mart Pot 06 224 768 36.

www.destoomhal.nl

deSTOOMHAL, Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer

