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VA N N E L L E
De Van Nelle Fabriek (1930) is een
schoolvoorbeeld van Het Nieuwe Bouwen.
Licht, lucht, ruimte, de nabijheid van groen,
veiligheid en lichaamsbeweging stonden
centraal binnen deze bouwstijl.
Het hoofdgebouw bestaat uit drie delen: de
tabaks-, koffie- en theefabriek. Kenmerkend
zijn de gevels van glas, beton en staal.
Daglicht stroomt op elke verdieping naar
binnen.
Tot ver in de jaren negentig werd hier nog
tabak gemaakt. In 2000 is het complex
gerenoveerd. Sindsdien is het een
bedrijfsverzamelpand en
evenementenlocatie.
In 2014 kreeg de Van Nelle Fabriek de status
van UNESCO werelderfgoed.

F ABRIEKSST RA AT

SAMEN
ONLINE
Omringd door historie wordt elk evenement
in de Van Nelle Fabriek bijzonder. Oók jouw
online event. Daglicht studio “Van Nelle”
biedt een prachtige decor voor een interview,
krachtige boodschap of een prettig gesprek.
Het gebouw is duurzaam tot in detail en zeer
toegankelijk voor iedereen.
Ook qua bereikbaarheid zit je hier goed. De
locatie ligt tussen drie snelwegen en beschikt
over een eigen parkeerterrein. Een directe
bus brengt je zo naar Rotterdam Centraal en
een kleine wandeling naar historisch
Delfshaven.
Daglicht studio “Van Nelle” is beschikbaar
van 1 juli tot 1 september 2020.

KO F F IEF ABRIE K

DAGLICHT STUDIO
“ VA N N E L L E ”
Over de zaal
De Koffiefabriek leent zicht uitstekend als daglicht studio.
Licht, lucht en ruimte kenmerken deze aantrekkelijke zaal
met haar witte pilaren en hoge raampartijen aan
weerszijden.
Vanuit de zaal heb je goed zicht op de beroemde
luchtbruggen. De fabrieksgeschiedenis heeft letterlijk haar
sporen achtergelaten in de zaal: op de grond staan
afdrukken van de oude machines.
Digitale ervaring
Vanaf het moment van inloggen wanen deelnemers zich in
Rotterdamse sferen. Vanuit vogelperspectief vliegen zij op
grote hoogtes naar de Van Nelle Fabriek. Eenmaal
aangekomen, gaan ze via de imposante glazen muren de
Koffiefabriek in waar de daglicht studio “Van Nelle” zich
bevindt. Spreker(s) staan klaar om het online evenement te
starten.
Bovenstaande impressie gaat uit van een web-evenement,
waarbij de deelnemers vanuit huis meekijken op de
livestream.
Geef je de voorkeur aan een hybride evenement?! Dan kan
je tot 40 personen uitnodigen om de opname bij te wonen.

PA K K E T
Samen met onze technische partner Bourgonje maken wij
van jouw online evenement tot een succes!
Kosten
Wij bieden een all-in tarief vanaf € 4.750 ex BTW op basis
van een halve dag inclusief op- en afbouw en opname van
maximaal 1,5 uur). Daarnaast zijn de volgende faciliteiten
inbegrepen.
Apparatuur
De volledige techniek wordt verzorgd door onze vaste
partner Bourgonje.
• 2 (vaste) HD remote camera’s voor het opnemen vanuit
verschillende hoeken.
• Eventuele presentaties, videos of keynotes kunnen
fullscreen in beeld worden gebracht. Door deze beelden
af te wisselen met de live camerabeelden komt de
opname dynamisch over.
• 84” presentatie scherm. Dit scherm plaatsen wij achter de
spreker en hierop kan de presentatie worden getoond.
• 2 Microsoft laptops en 1 Macbook om de beelden te
schakelen.
• De geluidsapparatuur beschikt over 3 revers en 3
handheld microfoons.
Crew
• Technicus
• Cameraman
• Dutymanager
• Toilet- en schoonmaak personeel

Een eigen portal per event (tot 1000 kijkers)
• De deelnemers krijgen een eigen inlog.
• De portal is voorzien van het logo en branding
van de organisatie.
• Een kort filmpje ter introductie van de Van Nelle Fabriek.
• Er zullen geen reclames of advertentie tijdens
het evenement in beeld komen.
• De opname krijg je als organisator later toegestuurd voor
eigen gebruik.
Opstelling
Je hebt een keuze uit een drietal opstellingen:
• Een statafel van hout en staal.
• Een forum tafel met 1 tot 5 luxe stoelen.
• Een huiselijke setting met twee lederen fauteuils.
Decoratie
De Koffiefabriek heeft van zichtzelf veel karakter en daardoor
niet veel nodig om van het beeld af te spatten. Om de ruimte
extra kracht bij te zetten voorzien wij deze van:
• LED plafondspots aan alle pilaren in gewenste kleur.
• 6 LED vloerspots op de voorste 2 pilaren aan weerszijde
van de spreker(s).
• Frontlicht om de spreker(s) aan te lichten.
• 2 olijfbomen in witte bakken aan weerszijden van de
spreker(s).
• 2 Nitida bomen in witte bakken in de achtergrond.
• Voile gordijnen in de achtergrond.
Optioneel
Het pakket is uit te breiden met een aantal extra’s, zoals:
• Het koppelen van de livestream aan een eigen portal of
social media.
• Meerdere camera’s voor registratie vanuit diverse hoeken.
• Technische crew en eventueel een productieleider.
• Catering.

VOOR
O R G A N I S AT O R E N
Catering
Het tarief is exclusief catering. Indien catering gewenst is
kunnen wij dit verzorgen tezamen met één van onze vaste
cateringpartners.
Contactpersonen
Een accountmanager en producent helpen je bij de
voorbereidingen van het evenement. De producent
ondersteunt je ook op de dag(en) zelf en is hoofd BHV-er.
Diner
Op het terrein van de Van Nelle Fabriek bevindt zich
restaurant Black Smoke, en in het nabij gelegen historisch
Delfshaven vind je verschillende restaurants en cafés.
Duurzaamheid
De locatie is duurzaam tot in detail en beschikt over de
Golden Green Key, de hoogste waardering voor milieuzorg
in de recreatiebranche.
Garderobe
In overleg wordt de locatie voorzien van een open of
bemande garderobe. De producent adviseert over het
eventueel in te zetten personeel.
Grote kleine letters
Om onze locatie en jouw evenement te beschermen, gelden
er algemene voorwaarden. De accountmanager stuurt je de
algemene voorwaarden.

Wij vragen 100% vooruitbetaling bij evenementen met een
geraamde waarde van >5.000, - ex BTW.
Het is mogelijk om met creditcard te betalen. Overleg dit met
de accountmanager ten minste 2 werkdagen voorafgaand
van de vergadering.
Hygiëne en veiligheid
Veiligheid voor onze gasten en medewerkers vinden wij
belangrijk. Daarom verzorgen wij onder andere hygiëne
stations met desinfectie handgel en tissues. En signing
voor aangepaste looproutes.
Parkeerplan
De Van Nelle Fabriek heeft op het terrein 350
parkeerplaatsen voor gasten van evenementen.

Het parkeertarief voor personenauto’s is 0,50 ex BTW per
uur (tot 70 auto’s) en 10,33 ex BTW per 24 uur. Dit laatste
tarief geldt per definitie bij evenementen met meer dan 70
auto’s. In dit scenario is de prijs inclusief bebording en
parkeerbegeleiding bij de entree.
In de omgeving kan er tegen straattarief of gratis worden
geparkeerd.

Voorwaarden
Dit aanbod is geldig van 1 juli t/m 1 september 2020.

VOOR GASTEN
Communicatie kit
Praktische informatie voor jouw gasten hebben we
gebundeld in een communicatie kit. Vraag deze op via
info@vannellefabriekevents.com

Fotogeniek
De Van Nelle Fabriek is fotogeniek. Maak hier gebruik van!
#vannellefabriekevents
Hotel
Het dichtstbijzijnde hotel is Van der Valk Hotel Blijdorp, 5
minuten met de auto/taxi en 15 minuten lopen.
Voor hulp bij het blokken van meerdere hotelkamers
verwijzen wij je graag door naar Preferred Hotel
Reservations.
Kolfruimte
Bij alle evenementen is een kolfruimte voorzien.
Route
Fiets en scooter
Op het terrein zijn meerdere fietsenstallingen. Vlak voor de
ingang van de Van Nelle Fabriek is een officiële parkeerplek
voor Felyx scooters.

Bus
Elke 10 minuten vertrekken vanaf stations Rotterdam
Centraal én Schiedam Centrum bussen naar de locatie:
halte Van Nelle Fabriek, 8 minuten reistijd.
Auto
De fabriek ligt aan de rand van het Rotterdamse
stadscentrum, direct aan de A20, afslag Spaanse Polder.
Vanaf de snelweg wordt de locatie met ANWB-borden
aangeduid.
Vliegtuig
Rotterdam-The Hague Airport is op slechts 8 kilometer
afstand gelegen van de locatie. De reistijd per taxi bedraagt
15 minuten.
Sportschool
Op het terrein van de Van Nelle Fabriek bevindt zich
sportschool Fitness Avenue.
Toegankelijkheid
De Van Nelle Fabriek heeft het Nederlands Keurmerk voor
Toegankelijkheid (KTG). Het keurmerk geeft aan dat de
locatie in belangrijke mate toegankelijk is voor mensen met
een auditieve, visuele, motorische en verstandelijke
beperking en voor mensen die gebruik maken van een
assistentiehond.
Het reserveren van een rolstoel of parkeerplak is mogelijk.
Neem hiervoor contact via: info@vannellefabriekevents.com

