
a a n g e p a s t  a a n  a n d e r h a l v e - m e t e r s a m e n l e v i n g

z a a l v e r h u u r  P r i n s e n k w a r t i e r



Het Pr insenkwart ier 
 
 
Het Prinsenkwartier is dé natuurlijke plek waar kunst, kennis, design,  
technologie, innovatie en cultuurgeschiedenis op uiteenlopende en  
onorthodoxe wijze bij elkaar komen in één prachtig pand aan het  
Agathaplein in Delft. Ontmoeting en inzet van creativiteit staan centraal.
 
Het samenwerkingsverband tussen de organisaties Kunstsuper, Techniek 
Ontmoetings Punt (TOP), Kunstencentrum Kadmium, Maakbaar,  
Delft Design, café Barbaar en Museum Prinsenhof Delft maken  
Prinsenkwartier tot een broedplaats van activiteiten, experimenten  
en projecten in de stad.
 
Naast de creatieve invulling van de partners binnen het Prinsenkwartier 
worden de ruimtes verhuurd aan derden voor velerlei activiteiten, van 
het houden van lezingen tot bedrijfspresentaties en van workshops tot 
meerdaagse evenementen.
 
Het Prinsenkwartier ligt aan het Agathaplein in het centrum van Delft
Het kleinschalige plein is bijzonder geschikt voor activiteiten met podia  
en muziek als onderdeel van evenementen.  
 
Gelegen tussen Museum Prinsenhof, de tuin en het Prinsenkwartier is het 
met zijn oude kastanjebomen een beschutte plek waar de rijke historie 
voelbaar is. Het café met terras ligt bij de poort aan de Phoenixstraat. 
Het pand leent zich in deze bijzondere omgeving bij uitstek voor  
zaalverhuur en ontvangst van groepen en biedt ruime mogelijkheden  
voor bedrijfspresentaties en netwerkbijeenkomsten.  

In de anderhalve-metersamenleving volgen wij de de regels van het RIVM. 
Daarom kunnen onze ruimtes op dit moment aan minder mensen dan nor-
maal plaats bieden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.  



locatie  1e etage
oppervlakte  110 m2
zitplaatsen  45 ( normaal 100) personen 
totaal    45 ( normaal 150) personen 
functie  congres/optreden/lezing/debat  
Prijs per dagdeel € 330 (exclusief BTW, 21%) 
 
Op de eerste etage bevindt zich het multifunctionele Podium. Een zaal met de benodigde technische faciliteiten,  
die flexibel in te richten is.  
 
Het Podium leent zich uitstekend voor uiteenlopende activiteiten, van congres tot optreden en van lezing tot debat.  
De zaal kan door middel van gordijnen opgesplitst worden in 3 delen, zodat de bezoekers ook binnen de zaal in groepjes  
uiteen kunnen gaan.



locatie   1e etage 
oppervlakte  70 m2
zitplaatsen  20 personen ( normaal 30) 
totaal    20 personen ( normaal 50)  
functie   brainstormen/presentaties/workshops     
prijs per dagdeel  € 275 (exclusief BTW, 21%)
  
Het Stadslab is een prettige lichte ruimte voor brainstormsessies, vergaderingen, presentaties en workshops. 

De ruimte straalt innovatie en creativiteit uit, hetgeen versterkt wordt door het uitzicht. Met aan de ene kant het uitzicht op het historische 
Agathaplein en aan de andere kant het uitzicht op de nieuwe Spoorzone, is dit de ideale ruimte voor inspirerende kleinschalige bijeenkom-
sten.



locatie    1e etage
oppervlakte  190 m2
Zitplaatsen  60 personen ( normaal 100)
Totaal   60 personen ( normaal 200) 
functie   optredens/bedrijfspresentaties/lezingen     
prijs per dagdeel € 385 (exclusief BTW, 21%)
  
Deze grote multifunctionele ruimte is vaak in gebruik als expositieruimte. Buiten de exposities om is dit een mooie 
klassieke en ruime zaal geschikt voor concerten, exposities, bedrijfspresentaties en lezingen.



 
 
Zaal  m2    Etage    Capaciteit   Functie      Prijs per dagdeel *
Podium  110 m2 1e etage 45 personen**  congres/optreden/lezing/debat   € 330
Stadslab 70   m2  1e etage  20 personen  brainstormen/presentaties/workshops  € 275
Expo     190 m2  1e etage  60 personen  optredens/bedrijfspresentaties/lezingen  € 385
                            
*De bedragen zijn per dagdeel, exclusief btw en consumpties.
**De zaal is door zijn flexibele opstelling ook zeer geschikt voor kleinere gezelschappen. 
 

 
 
Onderstaande zaalopstellingen passen binnen onze mogelijkheden ( deze worden aangepast aan de anderhalve-meterrichtlijn):

 carré            diner    hoefijzer    kring    receptie        theater



Horeca
 
Inpandig kun je vooraf, tijdens of na je bijeenkomst genieten van de  
heerlijke gerechten en dranken van de Barbaar, in het cafe of in de  
gehuurde ruimte(s).  
 

Techniek 

In alle zalen is WIFI en zijn geluidsversterking en projectiemogelijkheden 
standaard aanwezig. Op verzoek zijn er extra’s mogelijk tegen meerprijs; 
bijvoorbeeld theaterbelichting. 
 

Insp i rat ie 

Op de begane grond zijn naast de horeca ook nog 2 (expositie)ruimtes. 
• Kadmium is een presentatieruimte voor hedendaagse kunst met een  
   regionale oriëntatie.  
• De Kunstsuper is een eigenzinnige verkoopplek voor en door kunstenaars        
   en vrijwilligers. 
• In het Prinsenkwartier is een leerwerkbedrijf van Stichting Stunt dat     
   mensen nieuwe kansen biedt op werk.
 
Kortom, het Prinsenkwartier is een creatief centrum, met een groot 
netwerk en evenzoveel mogelijkheden.  De verhuur kan aangekleed 
worden met een workshop in het Stadslab, een boottocht door de stad met 
de Canalhopper van Stunt, een muzikaal optreden van één van de vele  
artiesten of een inspiratielezing.  

Andere suggesties? Niets is ons te gek, dus schroom niet om contact met 
ons op te nemen!  



Bereikbaarheid
 
Het Prinsenkwartier is het hart van Delft en  
optimaal bereikbaar: 
 
• 6 minuten lopen van het station Delft
• 2 minuten lopen naar de Phoenix parkeergarage  
• Prinsenhof parkeergarage
• tram 1 stopt voor de deur, halte Prinsenhof
   
 

Contact 
 
Prinsenkwartier
Sint Agathaplein 4
2611 HR Delft
 
verhuur@prinsenkwartier.nl
www.prinsenkwartier.nl


