Te huur

Op de Broedplaats de Ceuvel in Amsterdam kan
je twee bijzondere ruimtes huren, de Ark en de
Worksch(i)p, voor jouw vergadering, (netwerk)
borrel, brainstormsessie, training of feest.

de Ark

de Worksch(i)p

Broedplaats de Ceuvel

Broedplaats De Ceuvel is gevestigd op een voormalige scheepswerf in
het havengebied van Amsterdam Noord. Hier is een groep van ontwerpers, (landschaps)architecten, kunstenaars, fotografen en theater- en
mediaprofessionals gevestigd. Op tweedehands woonboten in een
zuiverende park geven ze hun gezamenlijke ambitie vorm. De Ceuvel is
een broedplaats waar creativiteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

Frisse wind

Onze locatie ligt op lo0pafstand van het Florapark, ideaal voor een
verfrissende wandeling tijdens de pauze. Of haal een gezond, biologisch
hapje op het terras van Café de Ceuvel. Ook kan je een rondje lopen over de
loopsteigers van deze innovatieve broedplaats om inspiratie op te doen.
De boten zijn duurzaam en van allerlei faciliteiten voorzien:
l
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Zonnepanelen
Compost WC

Circulaire luchtstroom

Eco watersysteem
Liggen in het park waarin de grond gezuiverd wordt

l    Multifunctionele
l
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ruimtes

Wifi

Beamer en een groot projectie scherm
Geluidsinstallatie en verlichting
Flipover en een whiteboard

Stoelen, banken en (sta)tafels

Koffie, thee, lunches (catering) op aanvraag

de Ark en de Worksch(i)p
Broedplaats de Ceuvel
Korte Papaverweg 6C
1032 KB Amsterdam Noord

voor meer informatie en
offertes op maat
info@workship.nu
Berith Danse 06 - 51 48 35 13
Vervoer
De boten zijn met de auto
makkelijk te bereiken.
Kom je met het openbaar
vervoer? Neem bus 34, 35 of 363
naar halte Mosplein. Vanaf daar
wandel je binnen 7 minuten
naar je plaats van bestemming.
Let op: in verband met de houten
looproute naar de boten toe is deze
locatie minder goed toegankelijk voor
invaliden.

De Worksch(i)p

de Worksh(i)p
keuken

podium

totale oppervlakte 75 m2

compost WC

De Worksh(i)p is een grote studio van 75 m2. Deze multifunctionele ruimte is voorzien van een klein podium voor
sprekers of performers. In de studio ligt een zwevende
vloer. Verder beschikt de studio over een beamer,
geluidsapparatuur, wifi, licht, een kleine keuken,
tafels en stoelen. Er is ruimte voor +/- 60 mensen.

loopplank

De Ark

De Ark is een karakteristieke
oude woonboot waarin een
lange vergadertafel staat.
Deze ruimte is heel geschikt
voor vergaderen, coaching,
brainstormen of lunchen.
De Ark is 40m2 en heeft wifi
en een keuken. Er is ruimte
voor +/- 16 mensen.

keuken

totale oppervlakte 40 m2

compost WC

trap

de Ark

