
De Waag, dé plek 
voor speciale 
evenementen institute for art, science & technology



Met  zijn originele schilderingen in de koepel 
vormt het voormalig anatomisch theater het 
hart van het gebouw.  Aanwezig: Aanwezig: 
garderobe, foyer, katheder, beamer, geluids-
systeem, presentatiecomputer. Flexibele 
opstelling tafels/stoelen.

Theatrum Anatomicum 
60-80  personen 



Een lichte ruimte met prachtig uitzicht op de 
Nieuwmarkt, geschikt voor presentaties, 
borrels en bijeenkomsten. Aanwezig: gar-
derobe, katheder, beamer, geluidssysteem, 
presentatiecomputer. Flexibele opstelling 
tafels/stoelen.

Makers Guild 
50  personen



De Metselaarsgildekamer, ooit het exclusieve 
domein van de gildemeesters, leent zich 
uitstekend voor kleinschalige presentaties 
en (boardroom)meetings. Rechthoekige tafel 
met stoelen.

Metselaarsgildekamer 
12  personen 



De torenkamer op de bovenste verdieping 
is een uitstekende vergader/werkruimte in 
een prachtige ambiance met uitzicht over de 
Nieuwmarkt. Ronde tafel met stoelen, extra 
werkplekken rondom.

Schilderstoren
 6-8  personen



Veel organisaties kozen eerder voor de Waag 
als evenementenlocatie waaronder Philips, 
Accenture, ABN AMRO en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

Waag Society verzorgt voor u een 
cateringpakket naar wens samen met 
gerenommeerde cateraars; ook een 
arrangement met het café-restaurant  
‘In de Waag’ op de begane grond is mogelijk.
 
Wij bieden technische en audiovisuele 
ondersteuning tot in detail en beschikken 
onder meer over een teleconferencing 
systeem en de hoogste bandbreedte in de 
stad. Wij denken graag met u mee over de 
mogelijkheden.

Bereikbaarheid 
De Waag is uitstekend te bereiken met OV, 
auto en zelfs per boot. Kijk op onze website 
voor een routebeschrijving.

Contact
Hebt u vragen of wilt u reserveren? Neem 
contact op via zalen@waag.org of via  
telefoonnummer  020 – 557 98 98.

Meer informatie:  
waag.org/zaalverhuur

Waag Society
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

postadres: St. Antoniesbreestraat 69 
1011 HB Amsterdam

Algemene voorwaarden van toepassing 
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Informatie



In het hart van Amsterdam, midden op de 
Nieuwmarkt, bevindt zich de Waag. Dit 
markante monument uit de 15e eeuw is een 
broedplaats voor sociale innovatie. Ooit 
was dit de toegangspoort tot Amsterdam 
en de plek waar de gilden van de schilders, 
metselaars en chirurgijns waren gevestigd. 
Tsaar Peter de Grote bezocht hier befaamd 
anatoom en botanicus Frederik Ruysch, het 
chirurgijnsgilde deed onderzoek in het prach-
tige anatomisch theater.

Van scalpel tot 3D-printer

Waag Society, institute for art, science and  
technology, is nu trotse bewoner van de 
bovenste verdiepingen van de Waag. Waar 
Rembrandt  zijn ‘De anatomische les van 
Dr. Nicolaes Tulp’ situeerde, wordt nu 
onderzoek gedaan op het grensvlak van 
kunst, wetenschap en technologie. Al onze 
publieksactiviteiten vinden hier plaats.

Poort naar kennis en vernieuwing
Wij bieden een unieke mogelijkheid om 
onze ruimtes te huren voor bijeenkomsten 
en evenementen, met uitgebreide 
ondersteuning. 

Verdere mogelijkheden

Meer dan alleen een zaal huren? In de 
creatieve omgeving van het Fablab 
Amsterdam en het Makers Guild bieden wij 
innovatieworkshops, co-creatie sessies en 
hands-on trainingen op maat. 

Wij gaan graag met u in gesprek om tot een 
voorstel te komen dat bij uw wensen en 
budget past.

zalen@waag.org
waag.org/zaalverhuur


