Uw event bij Voorlinden
Laat u inspireren door kunst, natuur en architectuur

2021

Welkom bij Voorlinden

Op zoek naar een onderscheidende locatie voor uw verjaardag, jubileum,
vergadering, diner, heidag, seminar of workshop? Voorlinden biedt talloze
mogelijkheden voor verhuur van ruimtes voor uw evenement. Laat u inspireren door
de kunst, natuur en architectuur van Voorlinden en maak uw dag compleet met een
rondleiding of een wandeling door bos en duin. Voorlinden ligt op een steenworp
afstand van Den Haag en is makkelijk te bereiken met de auto, het openbaar vervoer
en de fiets. Parkeren is gratis.

Openingstijden*
365 dagen per jaar
museum: 11.00 – 17.00 uur
restaurant: 10.30 – 18.00 uur
*buiten deze reguliere tijden
open op afspraak

Faciliteiten
gratis wifi
gratis parkeergelegenheid
Op aanvraag
beamer en scherm
flip-over
geluids- en lichtapparatuur

Dagdelen
ochtend: 9.00 – 13.00 uur (4 uur)
middag: 13.00 – 18.00 uur (5 uur)
avond: 18.00 – 22.30 uur (4,5 uur)

Al onze programma’s worden gecombineerd met een museumbezoek.
Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig voor kalenderjaar 2021.
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Landhuis Voorlinden
Begane grond
terras

Overdag en avond
Salon (40 zitplaatsen)
Bibliotheek (30 zitplaatsen)
Heerenkamer (14 zitplaatsen)

Johnstonzaal

Heerenkamer
Schouwzaal
bar

Hal

Salon
Bibliotheek
toilet
heren

Alle ruimtes op de begane grond zijn
zeer geschikt voor allerlei activiteiten,
zoals een koffieontvangst, lunch,
borrel en diner. Alle programma's
worden op maat samengesteld. De
prijzen genoemd in deze folder, zijn
een indicatie.

entree

toilet
dames

Alleen na 18.30 uur te reserveren
Schouwzaal (48 zitplaatsen)
Johnstonzaal (48 zitplaatsen)
Hal (30 zitplaatsen)

entree

nooduitgangen
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Landhuis Voorlinden Begane grond

Salon
Capaciteit
40 zitplaatsen
Indeling
de ruimte kan naar wens
worden ingericht
Afmetingen
9,4 x 5,4 meter
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Landhuis Voorlinden Begane grond

Bibliotheek
Capaciteit
30 zitplaatsen
Indeling
de ruimte kan naar wens
worden ingericht
Afmetingen
7,2 x 7,2 meter
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Landhuis Voorlinden Begane grond

Heerenkamer
Capaciteit
14 zitplaatsen
Indeling
boardroom (vaste opstelling)
Afmetingen
7,3 x 5,5 meter
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Landhuis Voorlinden Begane grond

Schouwzaal
Capaciteit
48 zitplaatsen
Indeling
de ruimte kan naar wens
worden ingericht
Afmetingen
10,6 x 7,2 meter
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Landhuis Voorlinden Begane grond

Johnstonzaal
Capaciteit
48 zitplaatsen
Indeling
de ruimte kan naar wens
worden ingericht
Afmetingen
10,8 x 6,0 meter
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Landhuis Voorlinden Begane grond

Hal
Capaciteit
30 zitplaatsen
Indeling
op verzoek plaatsen we statafels
Afmetingen
7,0 x 2,6 meter
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Landhuis Voorlinden
Eerste verdieping
Clingendael (40 zitplaatsen)
Haesebroeck (12 zitplaatsen)
Santhorst (10 zitplaatsen)
Berkheide (15 zitplaatsen)
Blankenberg (20 zitplaatsen)
Bakershagen (10 zitplaatsen)
Langehorst (6 zitplaatsen)

Santhorst

Bakershagen

Berkheide

Haesebroeck

dakterras

vide
toilet
dames
trappen naar
begone grond

Blankenberg

Clingendael

toilet
heren

Alle ruimtes op de eerste verdieping
zijn zeer geschikt voor allerlei
activiteiten, zoals vergaderingen,
presentaties, lezingen, trainingen en
heidagen.

Langehorst

entree

nooduitgangen
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Landhuis Voorlinden Eerste verdieping

Clingendael
Capaciteit
40 zitplaatsen
Indeling
de ruimte kan naar wens worden
ingericht
Afmetingen
7,3 x 7,9 meter
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Haesebroeck
Capaciteit
12 zitplaatsen
Indeling
boardroom (vaste opstelling)
Afmetingen
7,3 x 5,5 meter

Langehorst
Capaciteit
6 zitplaatsen
Indeling
boardroom (vaste opstelling)
Afmetingen
5,5 x 4,5 meter

Landhuis Voorlinden Eerste verdieping

Santhorst
Capaciteit
10 zitplaatsen
Indeling
boardroom
(vaste opstelling)
Afmetingen
7,7 x 5,3 meter

Berkheide
Capaciteit
15 zitplaatsen
Indeling
boardroom (vaste opstelling)
Afmetingen
7,4 x 5,3 meter
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Landhuis Voorlinden Eerste verdieping

Blankenberg
Capaciteit
20 zitplaatsen
Indeling
boardroom
(vaste opstelling)
Afmetingen
9,4 x 5,0 meter

ruimte inclusief dakterras
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Bakershagen
Capaciteit
10 zitplaatsen
Indeling
boardroom (vaste opstelling)
Afmetingen
7,2 x 5,3 meter

Landhuis Voorlinden

Safaritent
In de maanden juni tot en met
september kan je in alle rust
samenkomen met je relaties of
collega’s in de safaritent achter het
museum.
Capaciteit
50 zitplaatsen
Afmetingen
Buitentent 31 x 28 m 		
Binnentent 16 x 11,25m /180,00m2
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Museum Voorlinden

Het museum exclusief voor u en
uw gezelschap? We ontvangen u
graag buiten openingstijd van het
museum. Naast een bezoek aan de
tentoonstellingen, optioneel onder
leiding van een gids, is een aantal
ruimtes ook te reserveren.

Twilight Experience

Skyspace, James Turrell

auditorium

Overdag en avond
auditorium (200 zitplaatsen)
educatieatelier (45 zitplaatsen)
Alleen na 17.00 uur te reserveren
entreehal (200 personen)
Twilight Experience in Skyspace
van James Turrell (36 zitplaatsen)

solo-tentoonstellingen

collectietentoonstellingen

toiletten

entreehal
bibliotheek
restauratieatelier

museumshop

garderobe

tickets

educatieatelier
entree
museum

entree
museum

nooduitgangen
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Museum Voorlinden

Auditorium
Capaciteit
200 zitplaatsen
Afmetingen
21,0 x 10,0 meter
Indeling
theatersetting (andere indeling
op aanvraag)
Faciliteiten
Inbegrepen
podium: 7,4 x 3,0 x 1,0 meter
projectiescherm: 4,0 x 6,0 meter
perfecte akoestiek en verlichting
Dolby surround system
mogelijkheid tot volledige
verduistering
vier draadloze zenders voor vier
revers- of twee handmicrofoons
laptop
katheder

interieurarchitect: Studio Milani
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Museum Voorlinden

Educatieatelier
Capaciteit
45 zitplaatsen
Indeling
de ruimte kan naar wens
worden ingericht
Afmetingen
9,3 x 8,6 meter

De vloer van het educatieatelier is speciaal voor Voorlinden ontworpen en gemaakt door kunstenaar George Korsmit (1953)
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Museum Voorlinden

Entreehal
Capaciteit
200 personen
Indeling
receptie
Afmetingen
26,0 x 13,5 meter
Na een glas champagne en een
amuse in de entreehal kunt u
onder leiding van een gids het
museum bezoeken. Een ander
programma is uiteraard ook
mogelijk.

.00 en
voor 11 uur
0
na 17.0 ren
ve
r
e
t e re s
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Museum Voorlinden

Twilight Experience

Skyspace, James Turrell
Capaciteit
36 zitplaatsen
Duur
45 à 50 minuten
Huurprijs
prijs op aanvraag
beschikbaar in februari, maart,
oktober en november tijdens
zonsopkomst of zonsondergang

tijdens of
komst
zonsop rgang
de
zonson
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Speciaal voor museum Voorlinden ontwierp
James Turrell een Skyspace: een ruimte met
een vierkante opening in het dak, waardoor
u recht naar boven kijkt. Bewonder de
hemel zoals u hem nog nooit heeft gezien.
Voor deze Skyspace stelde de kunstenaar
een lichtprogramma samen dat precies is
afgesteld op de schemering. Het resultaat is
adembenemend.
Programma
We ontvangen u een halfuur vóór aanvang
in de entreehal van museum Voorlinden
met amuses en een glas champagne. Op
de verwarmde banken krijgt u een korte
introductie over de kunstenaar en het
kunstwerk. In de ruimte plaatsen we dekens
en yogakussens voor extra comfort, zodat u
het programma ook liggend kunt ervaren.
Halverwege serveren wij koffie en thee met
friandises.

Praktische informatie

Noordzee

duinen

Entreeprijzen museum*
volwassenen: € 19,50
jongeren 13 t/m 18 jaar: € 8,50
kinderen t/m 12 jaar: gratis
ICOM (pas voor museumprofessionals): € 5,Museumkaart niet geldig

wande
lroute

entree
is
landhu

e
musnetree
um
expeditie

Johnston tuinen
udolf
Piet Oinen
tu

parking 1
120
plaatsen

Rondleidingen*
Highlights - 60 minuten
€ 95,- (NL), € 110,- (EN)
Highlights - 90 minuten
€ 130,- (NL), € 145,- (EN)
Solotentoonstelling - 60 minuten
€ 95,- (NL), € 110,- (EN)
Collectietentoonstelling - 60 minuten
€ 95,- (NL), € 110,- (EN)
*Deze prijzen zijn inclusief btw.

en
bod n!
Ver visse
te

Groepsgrootte maximaal 15 personen.
vijver

weide

parking 2
180
plaatsen

N44/A12
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Hoofdingang

Buurtweg

Contact
Voorlinden – museum & gardens
Buurtweg 90 2244 AG Wassenaar
event@voorlinden.nl | 070 512 16 60
www.voorlinden.nl

Toegankelijkheid
Zowel het museum als het restaurant
is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Leenrolstoelen zijn beschikbaar;
reserveren kan via info@voorlinden.nl.
We beschikken over een gratis garderobe
en kluisjes, wifi, mindervalidetoiletten
in het museum, mindervalideparkeerplaatsen en BHV-getraind personeel.
Bereikbaarheid
Auto: parkeren bij museum Voorlinden
is gratis. Kijk voor de uitgebreide
routebeschrijving op voorlinden.nl/
bezoek/bereikbaarheid.
Openbaar vervoer: neem bus 43 of 44
vanaf Den Haag CS of Leiden CS. Ook
kunt u een OV-fiets huren. Kijk voor
actuele reisinformatie op 9292.nl.
Touringcar: Komt u met een tourbus?
Parkeer deze op P2, de eerste
parkeerplaats aan uw linkerhand.
Uitstappen kan ook bij P2, die zich
dichter bij het museum bevindt.
Uber: Voorlinden is goed bereikbaar per
Uber.

Wilt u meer informatie over uw event bij Voorlinden?
Stuur dan een mail naar event@voorlinden.nl of bel 070 512 16 60.
We maken graag een afspraak met u.

Tot ziens bij Voorlinden!

