DE KADEBOOT
De Kadeboot is één van de voormalige prostitutieboten aan het Zandpad, die tot ongeveer 2012 in
gebruik is geweest. Sinds 2017 pronkt de boot op de Nijverheidskade, direct aan het water. Vier
peeskamers zijn doorgebroken waardoor een grote ruimte gecreëerd is, met behoud van een aantal
originele details. De Kadeboot is te gebruiken voor o.a. vergaderingen, werksessies, filmvertoningen,
presentaties, feestjes.
-

Lichte ruimte met uitzicht op het water dat uitmondt in het Amsterdam-Rijnkanaal
Entree met garderobe + bijruimte voor het stallen van spullen
Eigen stukje kade/terras aan het water met volop zon of ‘s avonds een vuurtje in de vuurton (op
aanvraag)
Fijne houtkachel om de ruimte mee te verwarmen (geen centrale verwarming aanwezig)
Optioneel: ruimte kan eventueel verduisterd worden.
Optioneel: inclusief keuken met gevulde koelkast met drankjes, koffie/thee op nacalculatie
Optioneel: catering is mogelijk op maat (zie: Eten & Drinken)

Tip: neem als intermezzo een kijkje in EXboot, ook een voormalige prostitutieboot die op de
Nijverheid staat. EXboot bestaat uit een mini-museum over de historie van ‘t Zandpad en een
expositieruimte met wisselende exposities van opkomend talent in de kunstwereld.
www.exboot.nl
Opstellingen & capaciteit
In de Kadeboot is de maximumcapaciteit: 50 personen. Dit is afhankelijk van de gewenste opstelling. Dit
zijn de basismogelijkheden:
Borrelopstelling

Max 50 personen

Oliedrums/statafels met enkele barkrukken

Theateropstelling

Max 35 personen

35 stoelen, geen tafels

Caféopstelling

Max 30 personen

30 stoelen aan losse tafels

Vergaderopstelling

Max 20 personen

Tafels in U-vorm, 20 stoelen

Tarieven
We hanteren twee verschillende tarieven: een tarief voor culturele/maatschappelijke activiteiten (zoals
workshops, filmvertoningen, exposities) en een tarief voor zakelijke/commerciële activiteiten (zoals
vergaderingen, borrels en feestjes).
1. Cultureel/maatschappelijk tarief:
- Standaard verhuur overdag: 100,- per dagdeel (excl. BTW)
- Schoonmaak (indien nodig): 50,- (excl. BTW)
2. Zakelijk/commercieel tarief:
- Standaard verhuur overdag: 200,- per dagdeel (excl. BTW)
- Schoonmaak inclusief
Verhuren van ruimtes gaat per dagdeel. Een dagdeel beslaat 4 uur en loopt (normaliter) van 10.00 –
14.00 en van 14.00 – 18.00. Huren van ruimtes buiten de standaard openingstijden van de Nijverheid
(ma t/m vr 12.00-18.00) is mogelijk in overleg en tegen meerprijs.
N.B.: Er is geen toilet in De Kadeboot zelf. Gasten kunnen gebruikmaken van de toiletten in het
kunstcafé van De Nijverheid.
Extra’s
- Beamer + scherm | 50,- Geluidsinstallatie met 1 microfoon (geschikt voor spraak bij presentaties)| 50,- Geluidsinstallatie (geschikt voor muziek bij feestjes) | 100,- Flip-over | 25,*Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

VRAGEN? / LANGSKOMEN? / RESERVEREN?
Mail ons! >>> info@denijverheid.com
----------------------------------------------------------------

