inspiring
people

Zaal C205

Entree C, 2e verdieping
m2

sq. ft.

34

366
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ALGEMENE SPECIFICATIES ZAAL
Niveau

+2

Entree

C

Oppervlakte

34 m2

366 sq ft
6,19 x 5,14 x 2,58 m

Lengte x breedte x hoogte

Plissé gordijnen, vloerbedekking

Stoffering

+

Deur

enkele deur

Maximale vloerbelasting

200 kg/m2

Inbrengroute

+

Via entree C. Lift rechts in entree. Afm. lift 1,5 x 2,6 x 2,2

Lift

+

Lift rechts in entree. Afm. lift 1,5 x 2,6 x 2,2

(Rolstoel)toegankelijk

+

Via lift entree C

Pilaren

-

Geen pilaren aanwezig

Catering

+

Via zalenwebwinkel of uw accountmanager

Daglicht

-

Geen direct daglicht aanwezig. Gematteerde ramen in zaal

Verduistering

-

Geen verduistering mogelijk

Elektriciteit

+

8 elektra punten langs de wanden

Verlichting

+

Verlichting schakelaar bevindt zich onder raam (niet dimbaar)

Klimaatbeheersing

+

Ophangmogelijkheden

-

Extra

+

CAPACITEIT
Theateropstelling
Cursusopstelling
Cabaretopstelling
U-vorm opstelling
Boardroomopstelling
Diner opstelling
Receptie

8

Zaal is ingericht als organisatieruimte en is alleen beschikbaar in combinatie met een hal

TECHNISCHE FACILITEITEN
Beamer

SPECIFICATIES
-

Projectiescherm

-

Flatscreen

-

Netwerk

+

Speakersysteem I versterker

-

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.

I geluidstafel
Technische cabine

-

Vertaalcabines

-

Podium

-

Podiumverlichting

-

Verlichtingstruss

-

FACILITEITEN IN OMGEVING VAN DE ZAAL
Lounges, vergaderzalen nabij

+

C201 tot en met C206, Holland Lounge, Holland Restaurant hal 8, 10 en 11

Garderobe

+

Garderobe aanwezig tegenover zaal C201 en C202

Toiletten

+

Toiletblok aanwezig tegenover zaal C201 en C202

EHBO-Post

+

EHBO post tussen hal 9 en hal 10

Parkeren

+
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