inspiring
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Room E001

Forum Centre Begane grond
m2

48

sq. ft.

517
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ALGEMENE SPECIFICATIES
Niveau

0

Entree

E

Oppervlakte

48m²

Lengte x breedte x hoogte

517 sq.ft.
5,50 x 7,20 x 2,68 (exclusief keuken, toiletten en tussen-entree)

Stoffering

Ja

Vitrage, vloerbedekking

Deur

Enkele deur

Totale afmetingen 2,37m x 0,84m (hxb)

Maximale vloerbelasting

200 kg/m²

Goedereninbreng

Ja

Via entree E. Tourniquette kan opengezet worden. Afm. Tourniquet 1,65mx2,40m
(bxh). Lift aanwezig om goederen vanuit de garage (P7) aan te leveren. De zaal bevindt
zich op de begane grond.
Via entree E. De zaal bevindt zich op de begane grond. Vanuit P7 kan gebruik gemaakt

Rolstoeltoegankelijk

Ja

Pilaren

No

Geen pilaren

Catering

Ja

Aparte keuken aanwezig in de zaal. Bestellingen (broodjes etc.) via zalenwebwinkel of

Daglicht

Ja

Daglicht aanwezig

Verduistering

Ja

Luxaflex

Elektriciteit

Ja

Elektra punten langs de wanden (6 stuks)

Verlichting

Ja

Niet dimbaar

Klimaatbeheersing

Ja

Via uw Event Manager

Ophangmogelijkheden

Ja

De wanden zijn geschikt om posters oid op te hangen. Magneetstrip op linkerwand

Extra

Ja

worden van de lift naast zaal E002.

uw Account Manager.

aanwezig.
8 Lockers aanwezig t.b.v. organisatie

CAPACITEIT
Theateropstelling

-

Cursusopstelling

-

Cabaretopstelling

-

U-vorm opstelling

-

Boardroomopstelling

10

Diner opstelling

-

Receptie

-

Vaste opstelling

•

TECHNISCHE FACILITEITEN

SPECIFICATIES

Beamer

Nee

Niet aanwezig

Projectiescherm

Nee

Niet aanwezig

Flatscreen

Ja

Pioneer PDP-42 MVE1 42" | resolutie: 640x480 | DVI-Digital, RGB input, S-Video input, VGA
input, audio input, component video input, composite video input, speakers output RAI

Netwerk

Ja

RAI wifi is het gratis wifi netwerk van RAI Amsterdam en is geschikt voor meetings en
congressen tot max 1.500 bezoekers per dag.
Dit netwerk (max 2Mbps per apparaat) is voldoende om mee te surfen, mailen en social
media te gebruiken. Voor het downloaden van grote bestanden of bijvoorbeeld het
streamen is dit netwerk niet geschikt. Toegang tot RAI wifi krijgt de gebruiker door wifi op
zijn apparaat aan te zetten en het netwerk 'RAI wifi' te selecteren. Nadat de verbinding tot
stand is gekomen dient de gebruiker akkoord te gaan met de voorwaarden, waarna de
button 'aanmelden' actief wordt. Voor een op maat gemaakt voorstel of wanneer uw
evenement andere vereisten heeft kunt u contact opnemen met uw account manager.
Aanwezig

Geluidsinstallatie

Ja

Technische cabine

Nee

Vertaalabines

Nee

Podium

Nee

Podiumverlichting

Nee

Verlichtingstruss

Nee

FACILITEITEN IN OMGEVING VAN DE ZAAL
Lounges, vergaderzalen

Ja

Forum, Forum Lounge, E002, op eerste verdieping Ruby Lounge, E101 t/m E108.

Garderobe

Ja

E001 heeft een eigen garderobe. Grote garderobe aanwezig in Forum Lounge met een

Toiletten

Ja

E001 heeft een eigen toilet. Meer toiletten inclusief mindervaliden toilet in Forum Lounge.

EHBO-Post

Ja

Tussen hal 9 en 11

Parkeren

Ja

P7. Twee Privapark plekken beschikbaar voor de organisatie in de P7

maximale capaciteit van 884 jassen.

