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-   CIRCL   -   

PIONIER OP HET GEBIED VAN CIRCULARITEIT

Hartelijk dank voor je interesse in Circl als partner voor jouw bedrijfsevenement 
en/of feest in het zakelijk hart van Amsterdam, de Zuidas. Circl is een circulair 
paviljoen op initiatief van ABN AMRO. Een inspirerend, circulair gebouw met een 
bijzonder uitzicht op de Zuidas. Het paviljoen voorziet in alle moderne faciliteiten 
voor zakelijke bijeenkomsten en feestelijke presentaties. Van presenteren voor een 
groot gezelschap tot vergaderen met collega’s in klein comité, Circl is er voor 
hoogstaande evenementen met een duurzaam karakter.

Het paviljoen bevindt zich aan het Gustav Mahlerplein op loopafstand van station 
Amsterdam Zuid, ligt nabij diverse parkeergarages en biedt goede verbindingen 
met uitvalswegen. De evenementenlocatie heeft de beschikking over verschillende 
ruimtes die zich perfect lenen voor creatieve brainstorms, teamsessies, offsites en 
congressen. Maar ook modeshows, boekpresentaties en filmpremières worden 
hier georganiseerd.

Bij Circl geloven we in de nieuwe, circulaire economie en bovenal dat we dit al-
leen gezamenlijk kunnen realiseren. Wij helpen organisaties, start-ups en individuen 
hun circulaire ambities te realiseren. Dit doen we op allerlei manieren, door part-
nerships, onze eigen programmering en door mensen aan elkaar te linken.

In deze eventbrochure geven we graag een beeld van de diverse mogelijkheden 
van de locatie. Zo hopen we je een goed beeld te geven van de locatie, de ver-
schillende zalen, aangevuld met informatie over de faciliteiten van het pand. In het 
apart meegezonden banquetingboek ontdek je alle culinaire mogelijkheden, van 
verschillende arrangementen tot fine dining in Circl Restaurant.

De evenementendesk denkt graag met je mee om je event een verrassend én 
duurzaam karakter te geven!

Met vriendelijke groet,
Team Circl

WELKOM BIJ CIRCL

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten. 

INHOUDSOPGAVE

04 Een circulaire beleving

07 Zaaloverzicht

20 Circulaire weetjes

22 Richtlijnen

23 Voorwaarden

CONTACT

Gustav Mahlerplein 1B

1082 MS Amsterdam

E: reserveren@circl.nl

T: +31 (0)6 82 35 59 33 
    (Tijdelijk nummer ivm corona lockdown)

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.30u

mailto:reserveren%40circl.nl?subject=
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EEN CIRCULAIRE 
BELEVING

KUNST
In de basement van Circl is een groepspresentatie van de 
ABN AMRO kunstcollectie te zien. Werk van jong, aanstor-
mend talent gecombineerd met dat van meer gevestigde kun-
stenaars. De keuze van de werken is losjes gebaseerd op het 
thema ‘circulariteit’ en de voortdurende spanning tussen natuur 
en cultuur. 

DESIGN
In de concept store van Circl, onder leiding van Cartoni Design 
vind je de mooiste interieur- en lifestyle items met een positieve 
maatschappelijke en ecologische impact. Alle labels in onze 
designwinkel hebben een duurzaam en/of sociaal designver-
haal achter de rug en veel zijn gemaakt van afval of restma-
terialen. Vraag naar de mogelijkheden voor een leuke Circl 
goodiebag.

TREES FOR ALL
In Circl gaan we bewust om met energie en minimaliseren we 
onze CO2-uitstoot. Wij streven naar een gezonde aarde en 
werken samen met Trees for All. Iedere euro die we spende-
ren aan de extra energie voor evenementen in Circl gaat naar 
duurzame bosprojecten. Met iedere 10 euro, planten we twee 
bomen. Eén dichtbij en één in de tropen.

MVO
Als pionier op het gebied van circulariteit is er nagedacht over 
een moderne en vooruitstrevende invulling van het Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen beleid. Dit beleid is inclusief 
onderwerpen als klimaatneutraal, circulair, inclusiviteit en oog 
voor eerlijke ketens.

RESTAURANT
Circl restaurant is een inspirerende plek waar je op ontdekkings-
reis gaat in de wereld van circulair eten en drinken. Het staat 
bekend om zijn circulaire gerechten, kwaliteitsingrediënten en 
duurzame wijnen. Sinds de opening geeft het inspiratie voor het 
invoeren van een nieuwe, duurzame visie op zero-waste ko-
ken. Je bent welkom om culinair te genieten van maandag t/m  
vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur.

ROOFTOPBAR
Meer interesse in een gezellige borrel of muzikaal feestje? 
Onze rooftopbar is van maandag t/m vrijdag open vanaf 
14.00 uur ‘s middags. Omgeven door groen, zijn er allerlei 
mogelijkheden om je evenement af te sluiten met een netwerk-
borrel, inspirerende workshop of muzikaal feest met uitzicht op 
de Zuidas skyline. 

PROGRAMMERING
In de agenda van Circl vind je een diverse programmering 
met scherpe debatten, verfrissende lezingen, inhoudelij-
ke workshops, ontspanning in de rooftopbar en smaakvolle 
intermezzo’s in ons restaurant. En elke maand een Circl Col-
lege Tour met de nieuwste duurzame ontwikkelingen toege-
licht door wetenschappers en ondernemers. Nieuwsgierig  
geworden? Neem een kijkje in onze agenda op Circl.nl. 

RONDLEIDING
Verbreed je event met een rondleiding door het paviljoen en 
laat je inspireren door alle circulaire onderdelen in Circl. Onze 
ervaringen met circulair bouwen, de verhalen achter de her-
gebruikte materialen en de werkwijze van het restaurant: alle 
aspecten komen aan bod. De tour wordt standaard gegeven 
in het Nederlands en is op verzoek mogelijk in andere talen.

GEBARISTA
In de basement haal je, tijdens je evenement, de lekkerste vers-
gezette koffie en thee bij onze eigen gebarista. Je bestelt hier 
uitsluitend in gebarentaal. Maak je geen zorgen als je dit niet 
beheerst, dit leer je via het beeldscherm met instructiefilmpjes. In 
Circl kijken we naar talent en niet naar beperkingen! 
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ZAALOVERZICHT

Circl is de perfecte plek voor alle typen vergaderingen, presentaties, shows en feesten. 
Voor elk evenement hebben we passende ruimtes. De vergaderruimtes in de basement zijn 
allemaal verschillend ingericht, sommige met historische meubels en altijd met items uit de 
bijzondere kunstcollectie. De capaciteit van de ruimtes varieert van 10 tot 175 personen, 
of huur heel Circl voor 1.000 personen

De Eventspace leent zich perfect voor openbare evenementen zoals debatten of lezingen. 
Het is ook een ontmoetingsplek waar dagelijks mensen samenkomen en aanschuiven om 
te werken. Afhankelijk van onze programmering, zijn er mogelijkheden om ook jouw eve-
nement hier plaats te laten vinden van kleine gezelschappen tot grote feesten.

Alle vergaderzalen in onze basement beschikken standaard over wifi netwerkverbinding, 
een beamer met HDMI-aansluiting en een presentatiescherm. Een aantal zalen hebben 
een vaste opstelling, maar er is ook ruimte om je eigen setting te creëren. 

Heb je andere wensen? We denken graag met je mee voor een maatwerk oplossing. 
Ook de Evenementenmanagers, hostesses en duty manager staan voor je klaar om je 
evenement of meeting vlekkeloos te laten verlopen.

Reserveer je een zaal dan is dat inclusief:
• Een gastvrij ontvangst door hostess
• Een vermelding op ons krijtbord op de dag van het event
• De door jou gewenste opstelling van de zaal
• Gratis vergaderarrangement bestaande uit kladblok, potlood en
     chocolaatje van Chocolatemakers
• Optioneel mogelijkheid op Circl.nl/agenda of Circl programma- 
     flyer gepubliceerd te worden
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  Carré  Cabaret  U-vorm     Boardroom  Theater

Zaal 0    48      50       50                  175

Zaal 1                             12

Zaal 2                             11      

Zaal 3    32      32       38                  50

Zaal 4    28             16                  50

Zaal 5          20                         

Zaal 6          20                         

Zaal 7                             10      

Zaal 8    28      32       28                  45

Zaal 9    28      32       31                  45

Event Space tot 250 personen      

Restaurant tot 150 personen

Rooftopbar tot 250 personen

Heel Circl tot 1.000 personen

Capaciteit
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Veel ruimte, indrukwekkend houten inrichting en prachtig uitzicht op het Gus-
tav Mahlerplein. Deze ruimte op de begane grond is geschikt voor groepen 
van 35 tot 250 personen. De imposante Eventspace is een uitstekende loca-
tie voor een groot feest of diner met indrukwekkend zicht op de basement. In 
combinatie met het restaurant in feestopstelling is het mogelijk tot 1000 gasten 
uit te nodigen. 

EVENT SPACE

Onze grootste zaal is geschikt voor 175 personen. De opstelling van deze 
zaal kan naar elke wens worden aangepast en zal zo nooit te klein of te 
groot aanvoelen. Combineer deze ruimte met zaal 9 voor de mogelijkheid 
om je gezelschap op te delen in subsessies.

ZAAL 0
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Het historische meubilair in deze vergaderkamers is bijna 100 jaar oud en 
geeft extra grandeur aan je bijeenkomst. Van teamoverleg, brainstorms tot 
sollicitatiegesprekken, de intieme ruimtes zijn geschikt voor gezelschappen 
tot 12 personen.

ZAAL 1 & 2

Deze zaal is flexibel in te richten; boardroom, u-vorm, helemaal 
leeg, bedenk het maar. We richten deze kamer naar jouw wen-
sen in met duurzaam meubilair. Geschikt van 25 personen in 
U-vorm tot 60 personen in theateropstelling

ZAAL 3
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Een indrukwekkende ruimte met tribune die stan-
daard plek biedt aan 30 personen. Daarnaast 
is de zaal flexibel in te richten en uit te breiden  
met verschillende tafelopstellingen tot extra zitplaat-
sen voor 50 personen.

ZAAL 4

Deze ruime zaal bevindt zich achterin Circl nabij 
een pantry wat het ideaal maakt voor aansluitende 
borrel. De zaal is standaard ingericht voor 20 per-
sonen maar bieden mogelijkheid voor eigen keuze 
van indeling.

ZAAL 6
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Twee unieke zalen die speciaal zijn ingericht in gezellige 
huiskamersfeer. Beide zalen zijn ideaal als off-site locatie 
of voor een teamdag in inspirerende omgeving. Afhankelijk 
van keuze voor opstelling zijn de zalen geschikt voor groe-
pen van 6 tot 20 personen.

ZAAL 5 & 7

Twee even grote, flexibel in te richten zalen voor 
maximaal 50 gasten. Deze zalen zijn in te zetten 
voor verschillende vormen van vergaderen maar le-
nen zich ook als break-out ruimtes. De glazen wand 
geeft de zaal een open gevoel en kan op verzoek 
afgeschermd worden voor besloten setting.

ZAAL 8 & 9
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Een grote ruimte, open keuken, sfeervolle aankleding; het restaurant van Circl 
biedt plek voor 150 personen. Chef-kok Rudolf Brand en zijn team van toe-
gewijde koks verrassen je gasten met heerlijke duurzame gerechten, gemaakt 
van dagverse producten. Daarnaast is er een ruim aanbod van circulaire 
frisdranken en Nederlandse wijnen.

RESTAURANT

Vanuit de grote, sfeervolle bar op de eerste etage kijk je 
uit op de skyline van de Zuidas. De Rooftopbar biedt in 
feestopstelling, zonder tafels, plek aan 150 genodigden. Bij 
zomerse temperaturen kunnen we de deuren opengooien 
en het terras en de daktuin gebruiken voor een extra groot 
feest in groene sferen. De capaciteit wordt daarmee ver-
groot tot 250 personen. 

ROOFTOPBAR
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CIRCULAIRE WEETJES

‘Circulair’ komt van cirkel, rond. Het betekent dat je geen waarde vernietigt, geen materia-
len weggooit of verspilt, maar dat je juist je best doet om steeds opnieuw een kringloop te 
creëren; de cirkel rond maken. Bij circulair bouwen koop je dus geen nieuwe grondstoffen, 
maar zoek je creatieve oplossingen voor hergebruik. Dat principe staat in Circl centraal. 
Vandaar ook de naam! Graag delen we leuke feitjes over Circl, de bouw van het pavil-
joen en de invulling van onze programmering met je: 

•Circl kan gezien worden als een groot LEGO gebouw. Het hele pand is met schroeven 
   in elkaar gezet en daardoor kan alles, net als LEGO, in een handomdraai uit elkaar   
    gehaald worden en kunnen alle onderdelen hergebruikt worden.

•Onder de tuin tussen Circl en het ABN AMRO hoofdkantoor bevindt zich een groot  
    waterbassin waar we regenwater opvangen. Met dit water spoelen we onze toiletten  
    door om drinkwater te besparen.

•De isolatie op het plafond is gemaakt van 16.000 oude spijkerbroeken van bankmede- 
    werkers en de wandisolatie is gemaakt van 2.500 kilo oude bedrijfskleding.

•De daktuin van Circl en omliggende tuin is speciaal ontworpen met her- 
   gebruikte materialen in de hoofdrol en gericht op behoud van een natuurlijk leefge- 
    bied voor vlinders, bijen en andere insecten.

•Onze elektriciteit komt van ruim 500 zonnepalen die in Nederland gemaakt zijn.

•De bars in de basement zijn gemaakt van oude kluisjes van ABN AMRO en ook oud  
    meubilair en servies heeft een nieuwe plek in ons pand gevonden.

•Op Circl.nl vind je meer dan 2.000 gelijkgestemden in onze community, schrijf je in   
    voor onze nieuwsbrief en meld je aan via circl.nl

•Je kan je evenement of vergadering een extra beleving geven met een rondleiding of  
    presentatie over Circl en het circulaire gedachtegoed. 
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Artikel 1: Definities
Gast: de persoon die, dan wel het bedrijf dat 
de opdracht plaatst, dan wel voor een der-
de laat plaatsen.

Artikel 2: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle door Circl gedane 
aanbiedingen, alle uitgebrachte offertes, 
opdrachtbevestigingen en alle gesloten 
overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Mondelingen toezeg-
gingen en/of afspraken zullen slechts wer-
king krijgen indien en voor zover deze door 
Circl schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkende 
voorwaarden en of bedingen, waaronder 
begrepen de algemene voorwaarden van 
de Opdrachtgever, maken geen deel uit van 
een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden 
of bedingen door Circl schriftelijk zijn aan-
vaard.

Artikel 3: Optie
Er kan een optie geplaatst worden door een 
gast. Deze optie blijft tien werkdagen geldig 
en kan in overleg worden verlengd. Als er na 
de eerste optietermijn andere geïnteresseer-
den zijn zal Circl direct contact opnemen 
met de vraag of de gast de optie definitief 
wilt maken. Een optie kan altijd kosteloos in-
getrokken worden.

Artikel 4: Reserveren
Een optie wordt omgezet in een definitieve 
reservering als men de ondertekende en ge-
scande offerte voor akkoord per e-mail aan 
Circl stuurt. Na ontvangst van de getekende 
offerte is de boeking definitief en ontvangt 
de gast hiervan een bevestiging. De offertes 
hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. 
Circl heeft altijd de bevoegdheid de offerte 
te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen 
schriftelijk (per post of e-mail) kan geschie-
den. Tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang 
van de bijeenkomst kan de gast wijzigingen 
doorgeven, ook in het aantal personen. 

VOORWAARDEN

Dit aantal is minimaal bindend voor de fac-
tuur. Een wijziging in het aantal personen kan 
alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden 
doorgegeven.

Artikel 5: Facturatie
Facturatie zal binnen vijf werkdagen nadat 
de bijeenkomst heeft plaatsgevonden ge-
schieden, inclusief eventuele nacalculaties. 
De betalingstermijn is vijftien dagen na fac-
tuurdatum.
Informatie van de gast met betrekking tot 
inkoopprocedures die nodig zijn voor een 
correcte facturatie moeten voorafgaand aan 
de bijeenkomst schriftelijk worden doorge-
geven.
Als Circl genoodzaakt is incasso in te scha-
kelen ter inning van het haar verschuldigde, 
zullen de incassokosten aan de gast in reke-
ning worden gebracht.

Artikel 6: Annuleren reservering
Tot vijf werkdagen voor aanvang van de bij-
eenkomst is dit kosteloos.
Bij annulering van minder dan vijf werk-
dagen voor aanvang van de bijeenkomst 
wordt 100% van het bevestigde bedrag in 
rekening gebracht. Bij wijzigingen en/of 
annuleringen voor maatwerkoffertes worden 
de daadwerkelijk gemaakte kosten in reke-
ning gebracht. Bij latere aankomst of eerder 
vertrek vindt geen restitutie plaats.

Artikel 7: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhou-
ding van alle vertrouwelijke informatie die 
zij in het kader van hun overeenkomst van 
elkaar of uit enige andere bron hebben ver-
kregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 
dit door de andere partij is medegedeeld of 
als dit voortvloeit uit de aard van de informa-
tie. Circl is wel gerechtigd gast als referen-
tie te gebruiken op haar website of andere 
publicaties, tenzij cliënt hiertegen schriftelijk 
bezwaar maakt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Circl is niet aansprakelijk voor diefstal, 
ongevallen of schade op, rond en in de  
accommodatie. De gast is aansprakelijk 
voor de schade aan accommodatie en/of 
de daar aanwezige apparatuur en materi-
alen die is veroorzaakt door hemzelf en/of 
door haar groepsleden.
Circl is op geen enkele manier aansprakelijk 
voor de resultaten of het inhoudelijk verloop 
van de bijeenkomst en/of presentatie.
Voor zover Circl op welke grond dan ook je-
gens gast aansprakelijk mocht zijn voor door 
gast geleden schade dan is deze beperkt tot 
de factuurwaarde van de overeengekomen 
diensten. Alle aangebrachte veranderingen 
ten aanzien van de locatie zullen in oor-
spronkelijke staat worden teruggebracht.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Circl en 
opdrachtgevers is bij uitsluiting Nederlands 
Recht van toepassing. Eventuele geschillen 
die ontstaan naar aanleiding van een over-
eenkomst met Circl zullen worden voorge-
legd aan de daartoe bevoegde rechter te 
Amsterdam.
Alle vorderingen van de opdrachtgever ver-
jaren na verloop van een jaar na het moment 
waarop zij zijn ontstaan. De ongeldigheid 
van één of meer van de bedingen in deze 
algemene voorwaarden laat de geldigheid 
van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een 
beding in deze algemene voorwaarden om 
enigerlei reden ongeldig, dan worden par-
tijen geacht een geldig vervangend beding 
overeengekomen te zijn dat het ongeldige 
beding naar strekking en reikwijdte zoveel 
mogelijk benadert.

We leggen niet graag regels op maar er zijn altijd een paar aandachtspunten om te volgen. Daarom benoemen we een aantal 
punten die goed zijn om te weten voor je bij ons bent.

•We dagen onze gasten graag uit om zich optimaal in te zetten voor een duurzame en verantwoorde invulling om de impact 
     van een evenement of congres op het milieu te beperken.
•De evenementendesk kan op verzoek levering van bloemen, hostesses, extra inhuur van audiovisuele middelen/ondersteu-
     ning, beveiliging, schoonmaak, techniek of kunstrondleiding aanvragen via de door de evenementendesk ingehuurde en  
     verbonden leveranciers. 

•Wij stimuleren gasten om met het OV te komen, gezien wij naast het station Zuid zitten met verschillende OV mogelijkheden.  
     Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van twee Q-park garages binnen vijf min lopen.

•Personeel van Circl mag niet in beeld worden gebracht op beeld, video en of andere visuele uitingen tenzij persoonlijk  
     akkoord is gegeven.

•Circl heeft een vaste horecaleverancier voor de culinaire invulling van het event. Het is niet toegestaan om meegebracht eten  
     en drinken te nuttigen in Circl. Graag verwijzen we je naar het banquetingboek met de f&b mogelijkheden.

•Gebruik van eigen eventmaterialen en apparatuur dient vooraf aangegeven en goedgekeurd te worden door de Evenemen-
     tendesk. Levering van materialen dient op de dag van het event voor 11.00u gedaan te worden.

•De inrichting en opbouw van de evenementenruimtes gaan te allen tijde in overleg met de evenementendesk. Deze is ge-
     rechtigd aanvullende bindende voorschriften (bijvoorbeeld vanwege brandveiligheid) te geven.

•Voorafgaand aan publicatie ontvangt de evenementendesk eventuele communicatieuitingen waar Circl in worden genoemd  
     ter goedkeuring.

•Bij verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders op ministereel 
     niveau moet de evenementendesk minimaal veertien dagen voorafgaand aan het evenement worden geïnformeerd.

•In Circl werken we op gelijkstroom en is er beperkte mogelijkheid tot gebruik van 240V. Indien dit nodig is voor het event 
     kijken we graag naar de mogelijkheden voor extra inhuur van krachtstroom.

•Mocht er iets gemorst of gebroken worden horen we het graag zodat het direct opgeruimd kan worden om schoonmaak- 
     kosten nadien te voorkomen.

RICHTLIJNEN
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