
ALGEMENE SPECIFICATIES ZAAL

Niveau 0
L Entree L6 (draaideur) is hoofdentree van het Amtrium op de begane grond. L6 heeft een  

maximale capaciteit van 2500 personen per uur (inclusief bagage). Daarnaast dubbele  
deuren L1 tot en met L5 (waarvan L5 de inbrengdeur is). Alternatief is entree M icm hal 4/5. 

Tapijt. Wanneer er een vloer wordt gelegd, is een easy deck ondervloer noodzakelijk.

540 m² 
30m x 18m x 4,95 m  
ja 
5 Dubbele deuren 
500 kg/m²
Via deur L5 Deur L5 (naast tourniquet) is de hoofd inbrengdeur. Deze deur heeft een verlaagde dorpel,  
en goederenlift C  is gelijkvloers met de Lounge. Lift C is de goederenlift naar alle verdiepingen. Lift C heeft  

een maximale capaciteit van 1600 kg, 21 personen en is 1,4m x 2,4m x 2,4m (bxhxd). Er is  
een directe doorgang van en naar hal 1 en de balkons in hal 1. 

Ja De begane grond is toegankelijk via entree L6. Er is een roltrap tussen begane grond en  
eerste verdieping. Er zijn twee personenliften (A en B) en een goederenlift (C) naar alle 
verdiepingen. Lift A en B hebben een maximale capaciteit van 1000 kg, 13 personen en 
zijn 1,6m x 1,4m x 2,4m (bxhxd). Er is een directe doorgang van en naar hal 1 en de balkons  
in hal 1. 

Ja Aan de zijkanten van Amtrium 1 en 2 zijn pilaren aanwezig. 
Zie voor de exacte locaties de grijze vierkantjes op de plattegrond. 

Ja Cateringmogelijkheden zijn  te bespreken met uw Account Manager. 
Op de eerste verdieping is het Amtrium (personeels)restaurant.  Op de begane grond van  
het Amtrium is tevens restaurant ROAST Amsterdam. 
Dit restaurant is buitenom bereikbaar. Reserveringen via http://www.theroastroom.nl/. 

Ja Wanneer de wanden van Amtrium 1+2 gesloten zijn is er geen daglicht aanwezig. 
Er is zonwering aanwezig in de Amtrium lounge. 

Nee Wanneer de wanden van Amtrium 1+2 gesloten zijn is er geen daglicht aanwezig. 
Er is zonwering aanwezig in de Amtrium lounge. 

Ja Elektra via putten in de vloer. Het aanleggen van de elektra is in overleg met behulp van een 
plattegrond waarop de locaties worden aangegeven 

Ja Dimbaar

Ja

Entree 
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m2 sq. ft.

inspiring
people

Amtrium 1 & 2 Amtrium begane grond

540 5.812  500  194  294  84  108  



CAPACITEIT

Theateropstelling 500
Discussie -
Cursusopstelling 194
Examen 124
Cabaretopstelling 294
U-vorm opstelling 84 
Boardroomopstelling -
Carré 108
Diner opstelling 264-330 Vierkante tafels 8 stoelen: 264 personen. Ronde tafels 8 stoelen: 264 personen. 

Ronde tafels 10 stoelen: 330 personen. 
Receptie  500 

TECHNISCHE FACILITEITEN   SPECIFICATIES

Beamer I projectie  Ja Optoma EH503 projector I 5200 ansi vga/HDMI
Projectiescherm: 2500 x 4400 mm I Projectie: 16:9 I Resolutie: 1920x1080. I 
De beamer projecteert op het scherm aan de West-zijde van het Amtrium 1 en 2. 

Flatscreen
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. 
24 plafondspeakers met versterker.

Nee 
Nee

Speakersysteem I versterker  
Technische cabine 
Vertaalcabines
Podium Nee Op verzoek kan tegen meerkosten een podium geplaatst worden. 

Hiervoor is een vergunning vereist via vergunning@rai.nl. Een podium heeft mogelijk invloed  
op de maximale capaciteit van een ruimte. 

Podiumverlichting Nee
Verlichtingstruss Nee In de ruimte zijn ophangpunten met een maximum belastbaarheid van 125 kg per punt. 

Zie de plattegrond voor de exacte locaties. 

FACILITEITEN IN OMGEVING VAN DE ZAAL 

Lounges, vergaderzalen nabij Amtrium lounge, L101 t/m L104, Lounge L1, Amtrium Restaurant, Amtrium Foyer
Garderobe Nee Niveau -1 (maximale capaciteit van 1050 jassen). 
Toiletten Ja De toiletten zijn op niveau -1, niveau 1 (naast Lounge L1) en op niveau 2. 

Het mindervalidentoilet is op niveau -1, bereikbaar met lift A. 
EHBO-Post Ja Hal 4, via deur 4.2. Wanneer hal 4 verhuurd is aan andere partij is er 'recht van overpad'. 
Parkeren Ja P1

Ja 

Nee 

Ja 




