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BARTS BOEKJE

Meetings, borrels, babyshowers, fuif, private dining,
pop-up store, events, zakelijke ontvangstruimte...

Laten we dat nou precies in huis hebben! In de

stijl die je inmiddels (wellicht) van Barts Boekje
gewend bent. Bovendien verhuren we niet alleen:

we denken ook graag met je mee over de ideale
invulling van je dag, avond of paar uur, en rege-

len het mogelijke in samenspraak (en tegen een
schappelijke vergoeding) graag voor je. Daar zijn
we goed in namelijk.

Onze ‘Bar Bart’ zit in het souterrain van Barts Boekje
HQ. De details zijn in dit bestand opgenomen.

Bar Bart

Locatieverhuur voor meeting, event of pop-up
Bar Bart zit in een lief oud pandje hartje Amsterdam, aan de rand van het nooit saaie

Wallengebied. De sfeervol ingerichte ruimte is voorzien van de benodigde zaken.
Extra styling of materialen kunnen altijd besproken worden - leuk juist, we denken
graag met je mee.
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LOCATIE
Koestraat 2
1012 DE Amsterdam

					

BARTS BOEKJE

Feiten & faciliteiten

40 m2, eigen opgang, keuken en toilet
10 zitplaatsen (uit te breiden naar 12)
Twee grote tafels die als lange eettafel/ vergadertafel geplaatst
of verwijderd kunnen worden
Servies, bestek en glazen
Koffie en thee (inclusief)
Koelkast met frisdrank en bier (€ 1,50 per flesje)
B&O speaker
Flipover, pennen, ect.
Catering in overleg, zie volgende pagina.
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BARTS BOEKJE

Vergader- &
		Party-Proof

BRAINSTORM, ZAKELIJKE LUNCH, MEETING, BABYSHOWER, INTIEM DINER,
POP-UP EVENT, FLEX-PLEK VOOR EEN WEEK... YOU NAME IT, BAR BART IS HET

Doordat de locatie, een sfeervol souterrain aan de Koestraat (hoek Oudezijds
Achterburgwal) in hartje Amsterdam, een eigen opgang, kleine zithoek,

keukenblok en toilet heeft, en een locatie op loopafstand van Amsterdam Centraal, leent Bar Bart zich voor veel verschillende doeleinden. De ruimte is prettig
verlicht, van alle gemakken voorzien, en is perfect voor een klein gezelschap
van 8 tot maximaal 10 personen.
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Bart & bereik
ONZE LEZERS ZIJN...

... online natives en via het internet en social media
met elkaar verbonden;

Bart & bereik
BARTS BOEK JE HEEFT...

... veelal tussen de 26 en 45 jaar oud, waarvan 66%
vrouw en 34% man;

... 175.000 unieke bezoekers per maand

... voornamelijk woonachtig in Amsterdam, Utrecht,
Den Haag, Breda, Rotterdam en Antwerpen;

... 45.600 volgers op Instagram (plus
5.000 op Bartje en 7.500 op Barts
Groene Boekje)

... hoger opgeleid, houden van reizen en eten vaak
buiten de deur.

... 28.600 likes en 29.600 volgers op
Facebook (en 4.500 op Barts Boekje
Junior).
… Een goede win-actie levert gerust
20.000 aan reach op en 1.200 tot 1.400
likes
… Normale posts rond de 15.000 qua
bereik en 1.000 likes
… Enkel 2 reguliere posts = al 30.000
schermen bereiken
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Catering
& Prijzen
DAG P R I J S E N C AT E R I N G O P T I E S

Zoveel mensen zoveel wensen, vandaar dat we afspraken hebben met

Locatieverhuur

event, van een eenvoudig maar lekker en gezond ontbijt, via party snacks

Halve dag: € 250,-

verschillende cateraars en (snel) kunnen schakelen afhankelijk van het
tot een volledig diner. Zo werken we o.a. samen met de cateraars van

Ninour Amsterdam, bekend vanwege hun kleurrijke en ontzettend lekkere
creaties (zie foto’s). We doen graag een voorstel.

(van 9 tot 13 uur of van 13 tot 17 uur)

Hele dag: € 450,Inclusief: water (Marie Stella Maris plat en bruis),
koffie (Illy) en thee (varia).

Honesty Bar: in onze goed gevulde koelkast staat
standaard een selectie bier (Gebrouwen door

Vrouwen) en frisdfrank (LEMONAID+). Deze kosten

slechts € 1,50 per flesje en rekenen we achteraf af.
Ben je een kleine ondernemer en zoek je een plek
voor een tof pop-up concept? Vraag ons om

een lief tarief! We vinden het altijd leuk om een

samenwerking te creëren die een win-win situatie
op kan leveren.

We d o e n g r a a g e e n v o o r s t e l o p m a a t .
Neem contact op met info@bartsboekje.com.

Contact

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze algemene voorwaarden staan op onze website: www.bartsboekje.com/algemene-voorwaarden
De genoemde prijzen zijn exclusief btw.

