
Een ontvangst in het Rijksmuseum staat voor een unieke ervaring in een bijzondere omgeving met 
een culturele meerwaarde. Exclusief vergaderen in het museum of een ontvangst van uw relaties in 
het professionele Auditorium, het is allemaal mogelijk. Een kunsthistorisch programma voor uw 
gasten, zoals een lezing of rondleiding, maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van uw evenement. 
Deze mogelijkheden zijn exclusief voorbehouden aan onze Rijksclubleden. De mogelijkheden zijn:

• Gebruik van Auditorium en Foyer
• Bezoek Eregalerij na sluitingstijd
• Vergaderen in de Hospitality Room 
• Borrel op het Philipsvleugelterras

Ik wens u een bijzondere ontvangst in het Rijksmuseum!

Hendrikje Crebolder 
Directeur Development & Media

rijksclublid, WelKom in uw rijksmuseum!
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rijksclub 
details lidmaatschap

Het Rijksmuseum is van ons allemaal en iedereen is van 
harte welkom. En wordt u lid van de Rijksclub, dan is het 
Rijksmuseum nog een beetje meer van u. Zo biedt u uw 
relaties bijzondere historische ervaringen en krijgt u 365 
dagen per jaar direct access tot het museum. Bovendien 
maakt u aanspraak op exclusieve hospitality-
mogelijkheden.

Rijksclublidmaatschap
€ 5.000 jaarlijkse bijdrage (excl. BTW).

Tegenprestaties Rijksmuseum
- Vijf Rijksclubpassen waarmee u 365 dagen per jaar 
 direct access hebt tot het Rijksmuseum tijdens 
 openingstijden. Deze passen staan geregistreerd op uw  
 bedrijfsnaam. 

- Uitnodigingen voor Rijksvriendenactiviteiten en   
 exclusieve Rijksclubactiviteiten, zoals:

 o 1 x per jaar Directors Breakfast voor 2 personen 
 o 1 x per jaar een preview van de beelden-
  tentoonstelling in de museumtuinen
 o 1 x per jaar de Summer Garden Party
 o 1 x per jaar de Back to Work Borrel
 o 2 x per jaar een huisbezoek bij een 
  Rijksclubbedrijf
 o 2 x per jaar een Coffee Preview van de 
  wisselende tentoonstellingen
 o 1 x per jaar op aanvraag een privétour van 1,5   
  uur voor max. 15 personen (tijdens openingstijden)

- Mogelijkheid tot hospitality, 1 x per jaar per onderdeel:

 o Gebruik Auditorium en Foyer tussen 9–18 uur
 o Rondleiding na sluitingstijd tussen 17–18 uur
 o Gebruik Hospitality Room tussen 9–17 uur
 o Gebruik Philipsvleugelterras tussen 18–20 uur

- Gebruik Vriendengarderobe.

- Naamsvermelding in het jaarverslag en op de 
 Rijksmuseumwebsite.

Meer informatie? Neem contact op! 

Lara van Acker-de Jonge
Development/Rijksclub
+31 (0)20 6747 469
l.van.acker@rijksmuseum.nl

Joko de Wit
Evenementen & Ontvangsten
+31 (0)20 6747 519
j.de.wit@rijksmuseum.nl

Wilt u zich aanmelden als Rijksclublid? Zie onze website:
rijksmuseum.nl/steun-het-rijks/rijksclub.
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rondleiding
na sluit

borrel op terras
 philipsvleugel

 
vergaderen in

hospitalityroom

auditorium 
en foyervoorhal

ontvangsten
mogelijKheden voor rijksclubleden
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tijden  9–18 UUR
Capaciteit  335 GASTEN
Prijs  € 5.000 PER DAG
 € 2.500 PER DAGDEEL (9–13/13–18 UUR)

Het Auditorium ligt onder het Atrium, aan de kant waar de 
informatiebalie zich bevindt. De grote moderne ruimte is 
geschikt voor presentaties en lezingen vanwege de 
uitgebreide audiovisuele mogelijkheden. Aansluitend aan 
het Auditorium ligt de Foyer, waar u uw gasten kunt 
ontvangen. De Foyer biedt verschillende mogelijkheden 
voor catering van uw event. Daarnaast heeft u hier de 
gelegenheid om uw merknaam of bedrijf te branden door 
de ruimte aan te kleden (in overleg met de event-
manager). Voorbeelden van programma’s in Auditorium en 
Foyer zijn:

- Een bijeenkomst voor uw relaties met een koffie-  
 ontvangst, een spreker en een lunch.
- Een symposium gericht op kennisoverdracht met een  
 rondleiding door het museum. 
- Heeft u iets te vieren of uit te reiken? Dan kunt u een  
 presentatie houden in het Auditorium met aansluitend  
 een borrel tot 18 uur in de Foyer.

tijden  17–18 UUR
Capaciteit  45 GASTEN
Prijs  € 7.500 (EXCL. RONDLEIDERS)
 

Als Rijksclublid kunt u gebruik maken van de unieke 
mogelijkheid om met uw gasten de Eregalerij en 
Nachtwachtzaal in alle rust te bezoeken na sluitingstijd. 
De rondleiding door onze ervaren rondleiders is een 
perfecte toevoeging aan uw ontmoeting met de 
grote meesters. 

eregalerijauditorium en foyer
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tijden  9–17 UUR
Capaciteit  40 PERSONEN (20 IN CARRÉOPSTELLING)
Prijs  € 1.250 PER DAG
 € 750 PER DAGDEEL (9–13/13–17 UUR)

De Hospitality Room vindt u in de Philipsvleugel. Het is een 
lichte ruimte die zich goed leent voor vergaderingen, 
lezingen en/of presentaties. In deze ruimte kunt u in alle 
rust met uw gezelschap terecht. De Hospitality Room is 
uitgerust met een beamer, laptop en projectiescherm en 
standaard meubilair. Uiteraard zijn er verschillende 
cateringmogelijkheden in deze ruimte.

tijden  18–20 UUR
Capaciteit  45 GASTEN
Prijs  € 2.500

De Rijksmuseumtuinen vormen de buitenzaal van het 
Rijksmuseum. De tuinen zijn deels in oude luister hersteld, 
met oorspronkelijke beplanting en beelden. Bovendien is 
er elke zomer een beeldententoonstelling. Het terras bij de 
Philipsvleugel is een prachtige locatie om uw gasten te 
ontvangen met een borrel of walking dinner. Tijdens de 
zomerbeeldententoonstelling (juli–oktober), kunnen uw 
gasten genieten van een rondleiding in de tuin. 

 

Philipsvleugelterrashospitality room
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Onze huiscateraar Vermaat denkt graag met u mee over 
een culinaire invulling van uw ontvangst. Hij kan voor u 
een offerte op maat maken. Daarnaast is restaurant  
– in 2016 bekroond met een Michelinster – ook in beheer 
van Vermaat. We kijken graag samen met u naar de 
mogelijkheden om  onderdeel te laten uitmaken van 
uw programma. 

Zo kunt u lunchen of dineren in het restaurant, en ook kunt 
u de Private Dining afhuren voor maximaal 40 personen 
(hiervoor geldt een omzetgarantie van € 2.500 voor de 
lunch en € 3.500 voor het diner). 

In overleg is het tevens mogelijk om het hele restaurant 
(maximaal 130 personen) en/of het terras van  af te 
huren.

Het Rijksmuseum heeft een aantal standaardrondleidingen 
die u uw gasten kunt aanbieden. U heeft de keuze uit 
verschillende thema’s: 
- Hoogtepunten uit de collectie
- Rijksmuseumgebouw 
- Rembrandt

Daarnaast beschikt het Rijksmuseum over een netwerk van 
experts die speciaal voor u een op maat gemaakte 
rondleiding kunnen samenstellen. Heeft u of uw bedrijf 
een specifiek onderwerp of thema in gedachten? Onze 
rondleiders gaan hiermee aan de slag en schrijven speciaal 
voor u en uw groep een rondleiding op maat. 

Een rondleider kan maximaal 15 personen in een groep 
meenemen. Kosten zijn € 75 per uur tijdens openingstijden 
en € 85 euro per uur na 17 uur (exclusief entreekaarten). 
De prijs van het maken van een rondleiding op maat is op 
aanvraag. 

 

rondleiding op maatcatering
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Entertainment
Het Rijksmuseum adviseert u graag 
over het inhuren van entertainment 
tijdens uw ontvangst, zoals bijvoor-
beeld live muziek of een deejay. 
Sprekers organiseert het Rijksmuseum 
niet.

Geschenk
Wilt u uw gasten een herinnering aan 
uw bijeenkomst meegeven?  
De eventmanager helpt u met het 
vinden van een passend geschenk  
uit onze winkel. Bijvoorbeeld een 
catalogus van de bezochte tentoon-
stelling of een ansichtkaart van de 
Nachtwacht. Zie ook onze website 
Rijksmuseum.nl/webwinkel voor 
ideeën.

Hosts
Het Rijksmuseum heeft geen hosts. 
Wel kan de eventmanager u helpen 
met het inhuren van hosts en 
hostesses. 

Zaalhuur
Inbegrepen bij de zaalhuur zit 
beveiliging, garderobe met personeel 
en schoonmaak. Als u het Auditorium 
overdag huurt en uw gasten een 
rondleiding aanbiedt, zijn 
entreekaarten niet bij de prijs 
inbegrepen.

Entreekaarten
De eventmanager kan u assisteren bij 
het organiseren van een bezoek aan 
het museum tijdens uw programma. 
Dit bestaat uit:
- Entreekaarten. Deze zijn € 17,50 
per stuk en een jaar geldig. Wij kunnen 
kaarten voor u verzorgen en ook ach-
teraf het aantal gebruikte kaarten 
factureren.
- Rondleiding. Een rondleiding kan 

in verschillende talen en thema’s 
verzorgd worden. De duur van de 
rondleiding is aan te passen aan uw 
wensen. Een rondleider kost € 75 per 
uur (€ 85 na 17 uur) en een groep 
bestaat uit max. 15 personen. Het 
Rijksmuseum is open van 9–17 uur. Het 
Atrium, de Museumwinkel en het Café 
zijn open tot 18 uur. 

Aankleding
Het is mogelijk om de exclusief door u 
gebruikte ruimtes aan te kleden. Dit 
gebeurt in overleg met de event-
manager, in overeenstemming met de 
strikte brandveiligheidseisen. Het 
Rijksmuseum kan voorzien in een 
Rijksmuseumbalie. Deze balie kan 
bovenaan de trap naar het Auditorium 
geplaatst worden, naast de garderobe. 
Deze balie kan als herkenningspunt 
fungeren in het Atrium en tevens 
gebruikt worden voor het registreren 
van de gasten. Daarnaast plaatsen wij 
bij elk Rijksclub event een rond bord 
waar de naam van het Rijksclublid op 
staat met daaronder ‘Rijksclub’.

Parkeren
Uw gasten kunnen parkeren in de 
Q-Park van het Museumplein. U kunt 
hier van tevoren waardekaarten voor 
bestellen via q-park.nl. Valetparking is 
mogelijk via D&B The Mobility Group, 
zie db.nl.

Rijksrondvaart
In samenwerking met Blue Boat Com-
pany biedt het Rijksmuseum een 
rondvaart aan. U vaart langs 
historische plekken van de Gouden 
Eeuw, die terug te vinden zijn op 
schilde rijen in het Rijksmuseum. U 
kunt uw evenement combineren met 
een rondvaart, deze duurt 75 minuten. 

Aanvraag ontvangst
Voor elk evenement mogen max. 2 
opties in de agenda staan (op 
voorwaarde van beschikbaarheid). Een 
optie is geldig tot 8 weken voor de 
datum van de ontvangst. Indien niet 
bevestigd, vervalt de optie 
automatisch. Als wij in de tussentijd 
een andere aanvraag voor dezelfde 
datum ontvangen, nemen wij contact 
met u op en vragen u om binnen 1 
week de optie te bevestigen.

Contact
Voor iedere ontvangst wordt een con-
tract opgemaakt. Hierin staan de 
kaders beschreven waarbinnen een 
evenement in het Rijksmuseum 
georganiseerd kan worden en de 
gemaakte afspraken. 

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief de 
verschuldigde BTW.

Uitnodiging
De eventmanager ontvangt de uit-
nodiging ter akkoord, voordat deze 
gedrukt en verstuurd wordt. 

Op- en afbouw
Opbouwen kan een uur voorafgaand 
aan uw ontvangst in het Auditorium. In 
de ochtend kan er opgebouwd worden 
vanaf 8 uur. Let op: het Auditorium 
dient tussen 8.30 en 9 uur vrij te zijn 
voor de afdeling Veiligheidszaken. Het 
laden en lossen van materialen is in 
overleg mogelijk. Houd er rekening 
mee dat er niets in het museum 
opgeslagen kan worden en de afstand 
van de laad- en losruimte naar het 
Auditorium groot is.

Combineren
De vier hospitalitymogelijkheden 

kunnen één keer per jaar gebruikt 
worden per mogelijkheid. Een combi-
natie van de verschillende mogelijk-
heden is een optie.

Brandveiligheidseisen
Het Rijksmuseum stelt strikte eisen 
aan materialen die het museum in 
gebracht worden. Alle materialen die u 
wilt gebruiken (denk aan banners, 
posters, etc.) moeten minimaal 2 
weken van tevoren bij de event-
manager bekend zijn en kunnen alleen 
het museum in met expliciete 
toestemming van de eventmanager.

Pers
Het uitnodigen van pers is alleen 
mogelijk met goedkeuring van het 
Rijksmuseum. De eventmanager kan 
uw verzoek hiervoor in behandeling 
nemen. 

Gastenlijst
Vanwege veiligheidseisen moet de 
gastenlijst minimaal een week van 
tevoren naar de eventmanager ge-
stuurd worden. 

Sociale Media 
Het gebruik van sociale media ter 
promotie van een event gaat  
in overleg met de eventmanager. 

Fotografie
Fotografie tijdens een event is 
toegestaan. U mag ook een fotograaf 
inhuren. De eventmanager kan u hierin 
adviseren.

Onder voorbehoud
Alle hospitalitymogelijkheden en 
prijzen zijn onder voorbehoud en 
kunnen op enig moment door het 
Rijksmuseum worden gewijzigd. 

Preferred suppliers
Audio Visueel
Behalve in het Auditorium is er in overige ruimtes/zalen geen standaard 
audiovisuele apparatuur aanwezig. Voor het Auditorium werkt het Rijksmuseum  
met Phantavison, phantavision.com. 
Voor audiovisuele apparatuur in de museumzalen en het Atrium  
werkt het museum samen met preferred leveranciers:
- Bourgonje: bourgonje.nl
- Phantavison, phantavision.com 
 

Catering
Het Rijksmuseum werkt met preferred cateraars. Het zijn gerenommeerde 
bedrijven die ervaring hebben met de bijzondere omstandigheden van het 
Rijksmuseum:
- Food Fantasies: foodfantasies.nl 
- Maison van den Boer: maisonvandenboer.nl 
- Select Catering: selectcatering.nl 
- Vermaat: vermaatgroep.nl
 

VoorwaardenBelangrijK om te weten 
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