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VERKADEFABRIEK
EEN GEBOUW IN BEWEGING 
Een bijzondere locatie met een rijke geschiedenis: de 
Verkadefabriek is dé culturele ontmoetingsplek van 
Den Bosch, het culturele hart van de stad. Met jaarlijks 
zo’n 7.000 activiteiten is hier altijd wat te zien en te beleven.  
Ook voor zakelijke ontmoetingen en culturele evenementen 
ben je bij de Verkadefabriek aan het juiste adres.

GESCHIEDENIS
VAN FROU-FROU NAAR FILM 
Lang geleden rolden in de Verkadefabriek de frou-frou’s en café noirs 
van de lopende band. In 2004 opende de ‘nieuwe’ Verkadefabriek 
haar deuren; een culturele hotspot met de industriële looks van een 
fabriek. De achttienduizend gele vloertegels zijn stuk voor stuk 
verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst om de karakteristieke 
sfeer van de biscuitfabriek te behouden.



7

ZAALVERHUUR
De Verkadefabriek biedt een uniek podium voor jouw evenement. We hebben de ruimte voor 
bijeenkomsten in alle soorten en maten; van creatieve brainstormsessies of vergaderingen in 
onze vergaderzalen tot geheel verzorgde congressen of presentaties in onze inspirerende 
theater- en filmzalen. We leveren alle benodigde catering voor ontvangst, lunch, diner of 
borrel in onze lichte Serre en Foyer, in de sfeervolle Clubzaal of in het café-restaurant. 
Je collega’s of relaties verrassen met een relatiegeschenk of inspireren met een arrangement 
op maat? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.  

Voor meer informatie en een virtueel kijkje, ga naar verkadefabriek.nl/zakelijk

Aanvraagproces

Inspirerende locatie. Centraal gelegen, 10 minuten loopafstand van station 
‘s-Hertogenbosch en op loopafstand van de bruisende binnenstad

Drie eigen parkeerterreinen rondom het gebouw 

Zalen met een eigen karakter, geschikt voor diverse soorten  
bijeenkomsten en groepsgroottes 

Gratis WiFi

Livestream mogelijkheden

Expeditie

Reservering
Offerte 
Bevestigen

Laatste wijzigingen
Uiterlijk 1 week 
voor aanvang

Evaluatie
Enquête

Oriëntatie
Informatieaanvraag
Optie
Locatiebezoek
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Organiseer jouw vergadering in de Villa, het oude kantoor van de voormalige  
koekjesfabriek. Of in de Expeditie, gelegen aan het café-restaurant. In de  
Verkadefabriek zijn deze twee mooie ruimtes beschikbaar voor diverse  
bijeenkomsten, voorzien van alle benodigde technische faciliteiten. 

vergadering . training . cursus . brainstorm . presentatie . subruimte

VERGADEREN

Villa

Expeditie
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EVENTS
Alle zalen in de Verkadefabriek hebben een eigen karakter en functie: hét ideale decor 
voor culturele en zakelijke evenementen. Een creatieve omgeving waar, ondersteund 
door ons team van professionals, de beleving van jouw gast centraal staat. We denken 
graag met je mee voor een passende ruimte bij jouw evenement!

CLUBZAAL

STUDIO TRAMKADE

We zijn natuurlijk trots op alle zalen in de Verkadefabriek, maar de sfeer, unieke  
inrichting en bijzondere bar maken de Clubzaal tot onze favoriet en die van vele  
bezoekers en huurders. Diverse opstellingen zijn mogelijk en alle technische- en  
horecavoorzieningen zijn aanwezig in de zaal.

lezing . congres . seminar . presentatie . debat

Studio Tramkade is een inspirerende, flexibel in te richten ruimte. Deze ruimte fungeert als 
studio voor jonge makers uit Den Bosch of de directe omgeving. Ze vinden hier een plek 
om uit te proberen, zich te verdiepen en onder te dompelen. Een bijzondere en geschikte 
plek voor jouw brainstorm, training of cursus.

brainstorm . training . cursus 

Clubzaal



12 13

Voor je zakelijke event bieden we je graag dat podium waar talloze cabaretiers, 
theatermakers, dansers en muzikanten je voorgingen. Onze twee vlakke vloer 
theaterzalen hebben een inschuifbare, oplopende tribune en vormen een fijne plek 
voor uiteenlopende evenementen en gelegenheden. De Grote Theaterzaal grenst 
aan de Serre; een ideale ruimte voor ontvangsten, lunches en borrels. 

lezing . congres . voorstelling . presentatie . uitreiking

THEATERZALEN

Kleine zaal
Grote zaal
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Iedere filmzaal heeft een eigen stijl die is doorgevoerd tot in de details.  
Met een vaste tribune* en alle technische faciliteiten. Jouw presentatie op het grote doek! 
* Filmzaal 4 heeft als enige filmzaal een flexibele inrichting en desgewenst een groot raam voor daglicht.

debat . discussiebijeenkomst . seminar . presentatie . lezing . congres . filmvertoning . subsessie

FILMZALEN

Filmzaal 4

Filmzaal 1
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De Verkadefabriek biedt een uniek podium voor jouw evenement. We hebben de  
ruimte voor bijeenkomsten in alle soorten en maten; van creatieve brainstormsessies 
of vergaderingen in onze vergaderzalen tot geheel verzorgde congressen of  
presentaties in onze inspirerende theater- en filmzalen. We leveren alle benodigde 
catering voor ontvangst, lunch, diner of borrel in onze lichte Serre en Foyer, in de 
sfeervolle Clubzaal of in het café-restaurant. Je collega’s of relaties verrassen  
met een relatiegeschenk of inspireren met een arrangement op maat?  
Ook dat behoort tot de mogelijkheden.  

horeca en catering . netwerkbijeenkomst . receptie . evenementen . subruimte

Horeca
ruimtes

Serre

Foyer
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Een croissantje of Bossche Bol bij ontvangst, een heerlijke à la carte lunch, een 
uitgebreid buffet, een diner met in stijl gedekte tafels of een afsluitende borrel. 
Of wat dacht je van een personeelsbarbecue op een fijne zomeravond op onze  
binnenplaats? Of een Foodtruck? De Verkadefabriek heeft alles in huis om de  
horeca voor jouw evenement te verzorgen. Voor kleinere groepen verzorgt onze 
keuken de catering, voor grotere groepen werken we samen met cateraar Happaz. 

Barpersoneel Serre, Foyer en Clubzaal
Bij het huren van de Serre, Foyer of de Clubzaal is de bar met barmedewerker 
inbegrepen. Een horecamedewerker voorziet je gasten graag van een drankje. 
Bediening is mogelijk vanaf 12 personen en tegen een meerprijs.

Je vindt onze cateringkaarten op verkadefabriek.nl/catering

Catering
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Capaciteitenschema 
zaalopstellingen 

   Theater Cabaret   Carré U-vorm  Blok Diner Borrel Afmetingen Oppervlakte

Grote Theaterzaal   305       14 x 11 x 7 m 154 m²

Kleine Theaterzaal   106       10 x 8 x 5,5 m 80 m²

Filmzaal 1    150       8 x 4 m  32m²

Filmzaal 2    77       8 x 4 m  32m²

Filmzaal 3    55       6,5 x 3 m 19,5 m²

Filmzaal 4    45          18   20   7,5 x 6 m 45 m²

Filmzaal 5    55       7,5 x 3 m 22,5 m²

Clubzaal       130*              64  200 11,5 x 18 m 207 m²

Studio Tramkade    78    70     32     24       13,5 x 12 m 162 m²

Serre     50    40     32     22   14  150  305 6 x 32 m  192 m²

Foyer          36   80 5,5 x 14 m 77 m²

Expeditie         18   18   5,5 x 8,5 m 46,75 m²

Villa         18   9 x 4 m  36 m²

Villa Subruimte          4   3 x 3 m  9 m²
(incl. bij huur Villa)   

*betreft 88 zitplaatsen en overig staanplaatsen. Capaciteit afhankelijk van gewenste opstelling.

STUDIO

VILLA

CLUBZAAL
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Ook op technisch gebied hebben we alles in huis om je bijeenkomst succesvol te 
laten verlopen. Van krachtige beamer tot afkijkscherm en van headset tot catchbox. 
Wij denken graag met je mee over de aankleding en belichting van het podium. 
Kies je een informele opstelling of ga je liever voor een woonkamer sfeer? 
Ook bieden we de mogelijkheid om je evenement live te streamen. 

Neem voor het volledige aanbod van technische faciliteiten contact met ons 
op of neem een kijkje op verkadefabriek.nl/techniek

Technische 
faciliteiten

Kleine zaalGrote zaal
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Met behulp van op afstand bestuurbare camera’s, eventueel aangevuld met een 
bemande camera, zorgen wij voor beeld- en geluidsregistratie van hoge kwaliteit. 
Camerabediening, regie en geluidsmixage worden ter plekke uitgevoerd, waarna 
je evenement over onze snelle vaste internetverbinding live gestreamd wordt. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om live video conferentie zoals Zoom te 
integreren in je livestream. Na het evenement krijg je van ons een link 
vanaf waar je de volledige livestream kunt downloaden. 

Benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is binnen onze live streaming? 
Neem dan contact met ons op.

LIVESTREAM

Clubzaal

Grote zaal
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Parkeren
Bij de Verkadefabriek hebben we 3 parkeerterreinen met in totaal 207 parkeerplaatsen.  
Op P1 staan laadpalen voor elektrische auto’s. Voor alle informatie over de bereikbaarheid 
en parkeren ga je naar verkadefabriek.nl/parkeren. Om jou en je gasten volledig te  
ontzorgen, bieden we uitrijkaarten tegen een aangepast tarief op basis van nacalculatie. 
Ze zijn te bestellen via de afdeling verhuur en liggen voor je klaar op de dag van de 
bijeenkomst.   

Café-restaurant
Wees welkom in ons café-restaurant. Stap even uit de werkomgeving tijdens breaks: om op 
te laden en daarna energiek, geïnspireerd en productief weer aan de slag te gaan! Proef 
de smaken van het seizoen tijdens een lunch of diner, of sluit af met een gezellige borrel 
in ons café. De koks koken biologisch en denken graag mee voor een maaltijd op maat bij 
voedselallergieën of -intoleranties.

Bloemen bestellen
Wil je bloemen bestellen voor een bijeenkomst? Wij regelen het graag voor je. Van een 
boeket voor een uitreiking of receptie, tot een groot podiumstuk of tafelaankleding in de 
zaal. Onze bloemen worden verzorgd door Max&Co. Zij ontwerpen je bloemstukken met 
liefde; duurzaam en van goede kwaliteit.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Duurzaam
Duurzaamheid vinden we belangrijk in de Verkadefabriek. Zo kiezen we in ons  
café-restaurant voor biologische en ambachtelijke ingrediënten, zorgen we onder andere 
met zonnepanelen op het dak voor onze eigen duurzame energie, zorgen de sheddaken voor 
licht in het pand, ontfermt een groepje medewerkers zich over de biodiversiteit rondom de 
Verkadefabriek met eigen bijenkasten, verkopen we eerlijke producten in onze winkel en 
staan er op de parkeerplaats laadpalen voor elektrische auto’s. We kiezen onze leveranciers 
zorgvuldig uit, ook de cateraar en bloemist werken duurzaam en biologisch.
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relatiegeschenken
Op zoek naar een bijzonder cadeau of origineel kerstpakket? De collectie van onze 
winkel bestaat uit duurzame, eerlijke en mooie producten. Ontworpen en duurzaam 
geproduceerd door designers van dichtbij of juist van ver, verder dan onze neus lang 
is. Natuurlijk kun je je geschenk direct bestellen via onze webwinkel, maar we stellen 
ook graag een mooi pakket voor je samen. Vraag ons gerust om een suggestie, we 
denken graag met je mee. Wij kunnen het mooi voor je inpakken en online op 
rekening bestellen is mogelijk.

Voor meer informatie of bestellen, ga je naar verkadefabriekwinkel.nl 

Verras je zakelijke  
relaties of medewerkers 
met een uniek cadeau 
van de Verkadefabriek



Organiseer een originele avond uit voor je collega’s of zakelijke relaties.  
De Verkadefabriek is het ideale decor voor een feestelijk evenement waarbij  
jouw gast centraal staat. Sluit een filmbezoek af met een aangeklede borrel of  
combineer een verrassende voorstelling van jonge makers met een exclusief diner. 
Ons team van professionals ondersteunt je bij de organisatie. We denken graag 
mee over een voorstelling of filmvertoning op maat, in een van de theater-/
filmzalen of op een fijne zomeravond in onze Buitenbios. 

Meer informatie vind je op verkadefabriek.nl/arrangementen

ARRANGEMENTEN
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Adverteren 
in onze 
filmzalen? 
De Verkadefabriek is met meer dan 115.000 filmbezoekers per jaar één van de best 
bezochte filmtheaters in Nederland. Da’s fijn voor ons, maar ook voor bedrijven die 
zich aan de Verkadefabriek verbinden. Want we bieden bedrijven de mogelijkheid om 
te adverteren in die volle filmzalen.

Met het weergeven van je advertentie voorafgaand aan de films bereik je een groot 
publiek en maak je het mede mogelijk dat we kunnen blijven kiezen voor kunst en 
cultuur van hoge kwaliteit.

Ook adverteren in onze filmzalen? Neem contact met ons op. 

Filmzaal 1

HIER JOUW ADVERTENTIE?



Zaalverhuur: Arjan Timmermans en Natasja Welten
Bedrijfsarrangementen, relatiegeschenken en adverteren: Rinske Molenschot

Boschdijkstraat 45
5211 VD ‘s-Hertogenbosch

Bereikbaarheid: ma t/m vr, 10.00 - 16.30 uur
verhuur@verkadefabriek.nl 
073 6818 165

CONTACT

Onze sponsoren en subsidienten
De Verkadefabriek heeft de culturele ANBI-status en wordt structureel ondersteund door de 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Fonds Podiumkunsten, Europa Cinemas en de Vrienden van de 
Verkadefabriek. 

De Verkadefabriek is bovendien een bruisende locatie voor toonaangevende festivals als 
Festival Cement, Theaterfestival Boulevard en November Music en de thuisbasis van  
diverse makers. Door je evenement in de Verkadefabriek te organiseren, steun je onze  
culturele missie. 

COLOFON
Fotografie: Jansje Klazinga, Angeline Swinkels, HAPPAZ catering en Marly van Gog
Tekst: Natasja Welten, Arjan Timmermans en Karlijn Gerritsen
Vormgeving: Bella Donna Nag
Eindredacteur: Natasja Welten
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