de trainingslocaties

BCN AMSTERDAM ARENA
Wanneer u een training organiseert, zoekt u een locatie van
topkwaliteit. Met alle state-of-the-art techniek, catering,
bereikbaarheid en parkeergelegenheid die daarbij horen.
Maar de finishing touch van een perfect verlopen training
zit ‘m niet alleen in de professionele faciliteiten.
Het zit hem vooral in de gastgerichtheid en service van
de professionals op die locatie, die de trainers, docenten
en cursisten ontvangen en begeleiden tijdens de training.
Van die bijzondere combinatie van hospitality en vakmanschap hebben wij ons specialisme gemaakt. Wij bieden
de trainingslocaties. Niet omdat we ruimtes aanbieden,
maar omdat we uw training, vergadering of workshop
nog effectiever maken. Die verantwoordelijkheid en doelgerichtheid is voor ons vanzelfsprekend. Wij maken waar
wat u belooft aan uw medewerkers, collega’s of cursisten.

Reserveren? Bel met 030 - 256 73 91,
mail naar reserveringen@bcn.nl of kijk op
www.bcn.nl/reserveren voor meer info.
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FACTSHEET BCN AMSTERDAM ARENA
BCN AMSTERDAM ARENA
Atlas Arena Complex | Gebouw Azië, 5e etage (receptie)
Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam | Telefoon: 020 - 567 79 80
amsterdamarena@bcn.nl | www.bcn.nl

We vinden het belangrijk dat onze klanten en cursisten ons soepel kunnen
bereiken met openbaar vervoer en met de auto. Zo kunnen zij zelf kiezen
aan welke vervoersvorm zij de voorkeur geven. Tegelijkertijd zien we
dat steeds meer opdrachtgevers hun deelnemers stimuleren om met
het openbaar vervoer te reizen. Gezien de filedruk, het tijdverlies en de
CO2-uitstoot bij auto’s, begrijpen wij dat. Zelf houden we ook graag van
een goede balans tussen people, planet en profit. Maar u mag kiezen

CAPACITEIT PER ZAAL

natuurlijk. En wat u ook kiest, u bent altijd goed op weg naar BCN.

Zaaltype

m²

Hoogte

U-vorm Carré/blok Cabaret

Theater

School

Examen

Kring

Receptie

Lunch

Diner

C

40

2,7 m

14

18

18

40

14

6

16

-

-

-

D

50

2,7 m

16

20

24

45

18

8

20

-

-

-

E

60

2,7 m

22

28

50

60

24

18

30

-

-

-

F

125

2,7 m

40

46

90

100

48

55

50

-

-

-

200

2,7 m

-

-

-

-

-

-

-

200

235

200

Restaurant

BCN Amsterdam Arena:

BCN arrangementen zijn inclusief:

• Kopieerservice voor trainers en docenten

• 34 Moderne en stijlvol ingerichte ruimtes

• Gratis glasvezel internet en Wi-Fi

• Alle zalen zijn afsluitbaar en verduisterbaar

• Trainingsruimtes van 2 tot 100 personen

• Beamer en projectiescherm

• Alle zalen hebben daglicht

• Uitstekend bereikbaar met OV en de auto

• Whiteboard en flip-over

• Er ligt standaard vers handfruit bij onze receptie

• Direct gelegen aan het intercity station

• Geïntegreerd geluidssysteem bij presentaties

• Energy Break met gezonde snacks en sappen

Amsterdam Bijlmer / Arena
• Zeer centraal gesitueerd, directe aansluiting
op alle snelwegen rond Amsterdam
• Ruime parkeergelegenheid tegen voordelig tarief
• Restaurant voor lunch en diner

• Comfortabele trainingsstoelen (EN 1335)
• Klimaatbeheersingssysteem in iedere zaal

Op de etages:

• Separaat geschakelde verlichting voor

• Sfeervolle Coffee Lounges, ook ideaal

uitstekend zicht op het scherm

te gebruiken als break out ruimte

• Blocnotes, pennen en naambordjes

• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken

• In elke zaal staat plat en bruisend water

• Koekjes- en candybar assortiment

• Trainerskit met handige office tools

• Gratis Wi-Fi

OFFERTE AANVRAGEN
Bij onze centrale afdeling reserveringen kunt u:
• beschikbaarheid checken voor meerdere locaties,
• direct informatie en offertes aanvragen,
• binnen 2 uur een reactie verwachten.
Onze professionals van de centrale afdeling
reserveringen adviseren u graag bij het vinden
van de juiste locatie. Bel met 030 - 256 73 91.
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FACTSHEET BCN ICT CENTRE
BCN biedt u in diverse steden de mogelijkheid om computerzalen te
huren, volledig ingericht met vaste pc’s. Alle computerzalen hebben
een vaste schoolopstelling of een opstelling waarbij de pc’s aan de
wandzijde geplaatst staan met een klassikale blokvorm in het midden
van de zaal.

Alle pc’s zijn standaard voorzien van de laatste versie Windows en
Office programma's en voorzien van glasvezel internet. De minimale
schermgrootte van alle pc's is 23 inch.

Bij BCN kunnen wij verschillende typen ICT-trainingen verzorgen.
Onze afdeling reserveringen adviseren u graag bij het vinden van
de juiste zaal en het juiste type computer.

ZAALHUUR

Locatie

Plaats

Capaciteit* excl. docent/trainer

Zaalhuur

BCN ICT Centre Amsterdam Arena 		

Amsterdam			

12

€ 680,00

BCN ICT Centre Utrecht			

Utrecht 			

12

€ 680,00

BCN ICT Centre Rotterdam			

Rotterdam			

12

€ 520,00

BCN ICT Centre Eindhoven 			

Eindhoven			

12

€ 520,00

De zaalhuur is per verhuurde computerruimte, exclusief het lunchbuffet.
* Bij grotere groepen kunnen wij zalen faciliteren met laptops. Vraag naar de mogelijkheden.
Installatiekosten

Reserveringstraject

In de zaalhuur inbegrepen

Wilt u specifieke programma’s of images

BCN heeft speciaal voor computeropleiders een

• Audiovisuele middelen (beamer, geluid en

geïnstalleerd hebben, dan berekenen wij

individueel reserveringstraject.

installatiekosten à € 60,00 per uur.

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste zaal,

• Whiteboard en stiften

In de zaalhuur is één uur installatiekosten als

het juiste type computer en een succesvol

• Blocnotes, pennen en naambordjes

service inbegrepen; extra uren geschiedt op

installatietraject worden gewaarborgd.

• In elke zaal staat plat en bruisend water.

projectiescherm)

• Gratis gebruik van glasvezel internet

basis van nacalculatie tegen bovengenoemd
installatietarief.

Reserveren van een ICT examenzaal geschiedt
via onze afdeling Reserveringen.

• Pc's zijn standaard voorzien van de laatste
versie Windows & Office programma's.
• Onbeperkt koffie, thee en frisdranken met
lekkernijen in de Coffee Lounge
• Er ligt standaard vers handfruit bij onze receptie
• Energy Break met gezonde snacks en sappen

OFFERTE AANVRAGEN
Bij onze centrale afdeling reserveringen kunt u:
• beschikbaarheid checken voor meerdere locaties,
• direct informatie en offertes aanvragen,
• binnen 2 uur een reactie verwachten.
Onze professionals van de centrale afdeling
reserveringen adviseren u graag bij het vinden
van de juiste locatie. Bel met 030 - 256 73 91.
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de trainingslocaties
BCN AMSTERDAM ARENA
Atlas Arena Complex | Gebouw Azië, 5e etage (receptie)
Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam | Telefoon: 020 - 567 79 80
amsterdamarena@bcn.nl | www.bcn.nl
Bereikbaarheid
Eigen vervoer: A10, afslag A2 richting Utrecht, Eerste afrit (1) nemen.
Volg borden Zuid-Oost / AMC tot verkeerslicht Woonmall. Ga rechtsaf.
Volgende verkeerslicht rechtdoor. Bij het tweede verkeerslicht linksaf
(Hoogoorddreef). Na 150 mtr. slaat u rechtsaf naar Atlas Arena Complex.
NS station: Station Amsterdam Bijlmer/Arena. Vanuit Arena-zijde links.
U loopt parallel aan het spoor en dan 1e weg rechts(Hoogoorddreef).
Aan de overzijde ziet u het Atlas Arena Complex.
Parkeergarage P-Antarctica (P-9), 580 parkeerplaatsen, betaald.

ROUTEBESCHRIJVING BCN AMSTERDAM ARENA
OPENBAAR VERVOER:

AFRIT 1 OUDERKERK A/D AMSTEL / DUIVENDRECHT:

BCN Amsterdam Arena ligt op loopafstand van het station Amsterdam

Neem de afrit Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht (afrit 1). Sla boven aan

Bijlmer Arena.

de afslag bij de verkeerslichten linksaf richting Duivendrecht (Burg. Stramanweg). Volg deze weg ongeveer 100 m en houdt rechts aan (Zuid-Oost /

LOOPROUTE:

AMC / Duivendrecht) tot de verkeerslichten voor de Woonmall Villa Arena.

U verlaat het station en gaat linksaf (richting busstation). U loopt parallel

Ga hier rechtsaf. Ga bij het volgende verkeerslicht rechtdoor en sla bij het

aan het spoor, steekt de grote weg over (Hoogoorddreef) en gaat vervol-

tweede verkeerslicht linksaf (Hoogoorddreef). Bij het volgende verkeers-

gens rechtsaf. De eerst volgende toegangsweg (links van u) leidt naar het

licht gaat u rechtdoor. Na circa 50 meter slaat u rechtsaf.

Atlas Arena Complex. Gebouw Azië ligt achter aan de toegangsweg.

U bevindt zich nu op het terrein van het Atlas Arena Complex.
BCN Amsterdam Arena bevindt zich in gebouw Azië op de 5e etage.

EIGEN VERVOER:
VANUIT DE RICHTINGEN DEN HAAG / ZAANDAM / ALKMAAR:

PARKEREN

Neem op de A10 de afslag A2 richting Utrecht. Neem de afrit Ouderkerk

Op het complex zelf is een openbare parkeergarage Antarctica (P9).

a/d Amstel / Duivendrecht (afrit 1). Vervolg verder route “Afrit 1,

Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart van P9 tegen

Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht”.

gereduceerde tarieven afrekenen met pin. Parkeergarage Antarctica (P9)
bevindt zich tegenover BCN Amsterdam Arena.

VANUIT DE RICHTINGEN UTRECHT / DEN BOSCH:

Van parkeergarage P10 beschikken wij niet over uitrijkaarten.

Volg de A2 richting Amsterdam. Neem de afslag Ouderkerk a/d Amstel /
Duivendrecht (afrit 1) Vervolg verder route “Afrit 1,

PARKEERGARAGE

Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht”.

P9

VANUIT DE RICHTING AMERSFOORT:
Volg de A1 tot voorbij Muiden. Volg daarna de borden Amstelveen (A9).
Neem de afslag S111 (Zuid-Oost / AMC). Onder aan de afslag bij de
verkeerslichten gaat u rechtsaf. Volg deze weg totdat u rechtsaf kunt slaan
(u volgt dan de borden P-Arena / Ikea). U volgt deze weg met de bocht mee
naar links (Hondsrugweg). Vervolgens neemt u, bijna aan het einde van deze
weg, de derde straat rechts (net voor de tweede verkeerslichten).
U bevindt zich nu op het terrein van het Atlas Arena Complex.
BCN Amsterdam Arena bevindt zich in gebouw Azië op de 5e etage.

€ 3,00 per uur

€ 25,00 per dag

de trainingslocaties
BCN AMSTERDAM ARENA
Atlas Arena Complex | Gebouw Azië, 5e etage (receptie)
Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam | Telefoon: 020 - 567 79 80
amsterdamarena@bcn.nl | www.bcn.nl
Parkeergelegenheden
P9- Antarctica,
Hoogoorddreef 5,
1101 BA Amsterdam

P10- Plaza Arena,
Herikerbergweg 288,
1101 CT Amsterdam

LOOPROUTE BCN AMSTERDAM ARENA
LOOPROUTE
U verlaat het station en gaat linksaf (richting busstation). U loopt parallel
aan het spoor, steekt de grote weg over (Hoogoorddreef) en gaat vervolgens rechtsaf. De eerst volgende toegangsweg (links van u) leidt naar het
Atlas Arena Complex. Gebouw Azië ligt achter aan de toegangsweg.

LOOPROUTE P9 NAAR BCN AMSTERDAM ARENA
Op het complex zelf is een openbare parkeergarage Antarctica (P9).
Parkeergarage Antarctica (P9) bevindt zich tegenover BCN Amsterdam
Arena. BCN bevindt zich op de 4e en 5e etage van gebouw Azië.

LOOPROUTE P10 NAAR BCN AMSTERDAM ARENA
Wanneer u P10 Plaza Arena uit loopt, staat u voor de Hondsrugweg.
Deze steekt u schuin naar links over, waarna u het Atlas Arena
Complex betreedt. Deze weg vervolgt u, waarna u onder een gebouw
door loopt. Vervolgens ziet u aan uw rechterhand de entree van
gebouw Azië. BCN bevindt zich op de 4e en 5e etage van gebouw Azië.

P9
BCN

P10

ARRANGEMENTEN BCN AMSTERDAM ARENA

BCN heeft voor u een aantal praktische vergaderarrangementen
samengesteld. Stelt u liever uw eigen arrangement samen?
Alles kan! Wij bieden verschillende mogelijkheden, voor iedere
bijeenkomst een passend arrangement.

Onze medewerkers van de afdeling reserveringen
adviseren u graag: 030 - 2 567 391.

4-uurs ochtend- of middagarrangement

8-uurs arrangement met lunchbuffet

12-uurs arrangement met lunchbuffet

• Gebruik van de trainingszaal voor een dagdeel

• Gebruik van de trainingszaal voor twee dagdelen

• Gebruik van de trainingszaal voor drie dagdelen

• Audiovisuele middelen (beamer, geluid en

• Audiovisuele middelen (beamer, geluid en

• Audiovisuele middelen (beamer, geluid en

projectiescherm)

projectiescherm)

projectiescherm)

• Flip-over, papier en stiften

• Flip-over, papier en stiften

• Flip-over, papier en stiften

• Blocnotes en pennen

• Blocnotes en pennen

• Blocnotes en pennen

• Gratis gebruik van WiFi en glasvezel internet

• Gratis gebruik van WiFi en glasvezel internet

• Gratis gebruik van WiFi en glasvezel internet

• Onbeperkt verse warme dranken, frisdranken

• Onbeperkt verse warme dranken, frisdranken

• Onbeperkt verse warme dranken, frisdranken

en lekkernijen in de Coffee Lounge

en lekkernijen in de Coffee Lounge

en lekkernijen in de Coffee Lounge

• In elke zaal staat plat en bruisend water

• In elke zaal staat plat en bruisend water

• In elke zaal staat plat en bruisend water

• Eventueel met uitgebreid lunchbuffet in het

• Uitgebreid lunchbuffet in het

• Uitgebreid lunchbuffet in het sfeervolle restaurant

sfeervolle restaurant

sfeervolle restaurant

• Warme snack
• 3-gangenmenu van de chef

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 5 tot 30 personen.

Bij het middag-avond 8-uurs arrangement
wordt het lunchbuffet vervangen door een
broodjesbuffet, incl. warme snack en kopje
soep, of een dagschotel.
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PLATTEGROND ZALEN AMSTERDAM ARENA

BCN Amsterdam Arena beschikt over 34 ruime en afsluitbare zalen.
Onze zalen zijn volledig in te richten naar uw wensen.
Al onze zalen hebben een daglicht en voorzien van een
zonwering en comfortabele stoelen.

(4e etage)
8

3

9

4

7

2

10

1
6

5

19

18
11

19

19

12
17
13
16

14

15

20
4e Verdieping
1.
Zaal 4.01
Zaal Type D
2.
Zaal 4.02
Zaal Type D
3.
Zaal 4.03
Zaal Type D
4.
Zaal 4.04
Zaal Type D
5.
Zaal 4.05
Zaal Type D
6.
Zaal 4.06
Zaal Type E
7.
Zaal 4.07
Zaal Type E
8.
Zaal 4.08
Zaal Type D
9.
Zaal 4.09
Zaal Type D
10.
Zaal 4.10
Zaal Type D
11.
Zaal 4.11
Zaal Type D
12.
Zaal 4.12
Zaal Type D
13.
Zaal 4.14
Zaal Type D
14.
Zaal 4.15
Zaal Type D
15.
Zaal 4.16
Zaal Type D
16.
Zaal 4.17
Zaal Type E
17.
Zaal 4.18
Zaal Type E
18.
Entree
19,
Coffee Lounge
20.
Restaurant Arena
Liften
Toiletten
Trap

(65m2)
(66m2)
(55m2)
(48m2)
(48m2)
(57m2)
(57m2)
(50m2)
(53m2)
(52m2)
(48m2)
(52m2)
(52m2)
(53m2)
(50m2)
(57m2)
(57m2)
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PLATTEGROND ZALEN AMSTERDAM ARENA

U kunt kiezen uit verschillende tafelopstellingen zoals u-vorm,
carré, college, cabaret, theater, school, receptie en diner.
Overige opstellingen kunnen wij op verzoek voor u verzorgen.

(5e etage)

10
11
9
21
8

19
21
12

20

21

7

18
1

13
14

17
16

15

5e Verdieping
1.
Zaal 5.01
Zaaltype C
2.
Zaal 5.02
Zaaltype C
3.
Zaal 5.03
Zaaltype C
4.
Zaal 5.04
Zaaltype C
5.
Zaal 5.05
Zaaltype C
6.
Zaal 5.06
Zaaltype C
7.
Zaal 5.07
Zaaltype C
8.
Zaal 5.08
Zaaltype E
9.
Zaal 5.09
Zaaltype E
10.
Zaal 5.10
Zaaltype E
11.
Zaal 5.11
Zaaltype C
12.
Zaal 5.12
Zaaltype E
13.
Zaal 5.14
Zaaltype E
14.
Zaal 5.15
Zaaltype E
15.
Zaal 5.16
Zaaltype D
16.
Zaal 5.17
Zaaltype D
17.
Zaal 5.18
Zaaltype D
18.
Zaal 5.19
Zaaltype D
Entree
19.
20.
Receptie
21.
Coffee Lounge
Liften
Toiletten
Trap

6
(36m2)
(36m2)
(36m2)
(40m2)
(40m2)
(40m2)
(40m2)
(60m2)
(68m2)
(60m2)
(40m2)
(65m2)
(65m2)
(65m2)
(55m2)
(55m2)
(55m2)
(55m2)

2
5
3
4
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