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Vergaderingen, cursussen, evenementen,
borrels en nog veel meer mogelijkheden

Geschiedenis
van de
Korenbeurs

De Schiedammer Korenbeurs of Koopmansbeurs is een rijksmonument
uit 1786-’92. In de Korenbeurs werden moutwijn, granen en spoeling
verhandeld. Deze handel stond in direct verband met de in Schiedam
gevestigde stokerijen voor jenever. De Korenbeurs wordt gezien als een
van de monumenten van de Schiedamse jeneverindustrie.
Nu is de Bibliotheek van Schiedam hier gevestigd, met een rustgevende
binnentuin, op de 1 etage, is de ongeschreven regel dat hier meer stilte is,
met een mooie uitkijk op de binnentuin. Hier zijn ook meerdere gratis
werkplekken gesitueerd, Maar ook bevinden zich hier twee van de zalen.
Césant in de Korenbeurs verzorgd hier de horeca en neemt daarbij de
verhuur van de zalen voor haar rekening. Het hoeft u dus aan niets te
ontbreken betreft de service. Wij hebben gastvrijheid in ons bloed en
vervullen daarin graag al uw wensen.

De Beurszaal is de grootste zaal, deze is uitermate geschikt voor
vergaderingen, presentaties en lezingen d.m.v. een klein podium
heb je hierbij dan ook een goed overzicht. Een prettige ruimte die
beschikt over alle nodige technische faciliteiten.
In onderstaande opstellingen kunt u zien, voor hoeveel personen
deze opstelling geschikt is.

De
Beurszaal

Cabaretopstelling:

32 personen
(8 tafels van 4 personen)

Carréopstelling:

16 personen
(8 tafels van 2 personen)

Examenopstelling:

10 personen
(10 losse plekken)

Theateropstelling:

54 personen
(9 rijen van 6 personen)

U-opstelling:

20 personen
(10 tafels van 2 personen aaneengeschakeld)

Huurtarieven
Per uur		
Per dagdeel		
Dagdeel 1 (09.00 tot 13.00 uur)
Dagdeel 2 (13.00 tot 17.00 uur)
Dagdeel 3 (17.00 tot 21.00 uur)
Voor twee dagdelen
Voor drie dagdelen 		
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

55,200,-

350,450,-

De korenzaal is een kleinere zaal, deze is uitermate geschikt
voor vergaderingen en het houden van wat intiemere sessies.
In onderstaande opstellingen kunt u zien, voor hoeveel personen
deze opstelling geschikt is.

De
Korenzaal

Cabaretopstelling:

16 personen
(4 tafels van 4 personen)

Carréopstelling:

12 personen
(6 tafels van 2 personen)

Examenopstelling:

8 personen
(8 losse plekken)

Theateropstelling:

42 personen
(7 rijen van 6 personen)

U-opstelling:

12 personen
(6 tafels van 2 personen)

Huurtarieven
Per uur		
Per dagdeel		
Dagdeel 1 (09.00 tot 13.00 uur)
Dagdeel 2 (13.00 tot 17.00 uur)
Dagdeel 3 (17.00 tot 21.00 uur)
Voor twee dagdelen
Voor drie dagdelen 		
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

40,150,-

250,350,-

De Korenbeurs zaal wordt gevormd door de Beurszaal en Korenzaal
samen te voegen. Hierdoor wordt er één grote zaal gecreëerd.
In onderstaande opstellingen kunt u zien, voor hoeveel personen
deze opstelling geschikt is.

De
Korenbeurs
zaal

Cabaretopstelling:

40 personen
(10 tafels van 4 personen)

Carréopstelling:

24 personen
(12 tafels van 2 personen)

Examenopstelling:

20 personen
(20 losse plekken)

Theateropstelling:

84 personen
(14 rijen van 6 personen)

U-opstelling:

38 personen
(19 tafels van 2 personen)

Huurtarieven
Per uur		
Per dagdeel		
Dagdeel 1 (09.00 tot 13.00 uur)
Dagdeel 2 (13.00 tot 17.00 uur)
Dagdeel 3 (17.00 tot 21.00 uur)
Voor twee dagdelen
Voor drie dagdelen 		
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

90,300,-

500,700,-

De Dam is de meest functionele ruimte die net buiten de Korenbeurs valt. Geheel zelfstandig kan hier voor een kleine groep
meetings, vergaderingen en/of trainingen gehouden worden.
Maar naar wens is alle service vanuit de Korenbeurs hier mogelijk.
Op dit moment wordt deze ruimte veel gebruikt voor taalcursussen en kleine formaties.
In onderstaande opstellingen kunt u zien, voor hoeveel personen
deze opstelling geschikt is.
Cabaretopstelling:

12 personen
(6 tafels van 2 personen)

Carréopstelling:

12 personen
(6 tafels van 2 personen)

Examenopstelling:

6 personen
(6 losse plekken)

Theateropstelling:

20 personen
(5 rijen van 4 personen)

U-opstelling:

12 personen
(6 tafels van 2 personen aaneengeschakeld)

Huurtarieven
Per uur		

De Dam

Per dagdeel		
Dagdeel 1 (09.00 tot 13.00 uur)
Dagdeel 2 (13.00 tot 17.00 uur)
Dagdeel 3 (17.00 tot 21.00 uur)
Voor twee dagdelen
Voor drie dagdelen 		
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

35,125,-

300,300,-

Het Atrium is het meest unieke stukje in de Korenbeurs. In het
Atrium bevind je je midden in de binnentuin van de Bibliotheek,
alwaar overdag gasten van de Bibliotheek zich vermaken met een
goed boek, een krant of gewoon genieten van een heerlijk kopje
koffie. Vanaf 17:00 uur is het Atrium beschikbaar voor exclusieve
bijeenkomsten. De mogelijkheden zijn enorm in deze ruimte.
Op deze unieke locatie in het hartje van Schiedam zult u uw gasten
zeker verrassen.
In onderstaande opstellingen kunt u zien, voor hoeveel personen
deze opstelling geschikt is.

Het
Atrium

Cabaretopstelling:

32 personen (8 tafels van 4 personen)

Carréopstelling:

32 personen (16 tafels van 2 personen)

Examenopstelling:

24 personen (24 losse plekken)

Theateropstelling:

80 personen (10 rijen van 8 personen)

U-opstelling:

24 personen
(12 tafels van 2 personen aaneengeschakeld)

Tevens is het Atrium ook zeer geschikt voor o.a. borrels of diners.
Vraag naar de mogelijkheden.

Huurtarieven
Deze ruimte is alleen beschikbaar vanaf 17.00 uur
Per uur		
Per avonddeel 		

200,700,-

Avonddeel 1 (17.00 tot 21.00 uur)
Voor langavonddeel		
Langavonddeel (17.00 tot 24.00 uur)
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

900,-

Uitleg van de gewenste
zaalopstelling
In onderstaande opstellingen kunt u zien,
voor hoeveel personen de gewenste opstelling
geschikt is.

De tarieven van de zaalhuur zijn incl.:
3 Zaalindeling in de gewenste setting

Cabaretopstelling
Bij één tafel staan meerder stoelen.

Heeft u een meeting of wilt u een uitje

u ter beschikking die u vrijblijvend kan op-

verzorgen? U kunt onderstaande opties

vragen bij ons. korenbeurs.cesant.nl

bij ons boeken:

3 Flip-over met papier en stiften

De tafels staan in een vierkant waarbij iedereen

3 kladblokken en pennen

we graag met u en en hiervoor kunnen wij u
een vrijblijvende offerte sturen
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact
met ons op!

• Rondvaartboot max 26 personen
• Waterfietsen 6 personen per fiets 4 stuks
beschikbaar
• Sloep voor max 8 personen
• Borrel op de rondvaartboot of in de sloep
• Suppen voor max 8 personen
• Kano’s p/p

3 Gratis sterke Wifi

Examenopstelling:

3 Unieke Locatie in Schiedam Centrum

Ieder persoon zit achter zijn eigen tafel.

3 In de zomer de mogelijkheid tot lunchen

Theateropstelling:
Hierbij staan de stoelen in rijen voor en achter

Heeft u andere wensen? Deze bespreken

tv aanwezig

Carréopstelling:
elkaar kan aankijken.

Wij hebben een vijftal arrangementen voor

3 Audio en aansluiting voor pc en beamer of

op het terras
3 Extra wensen? Hier spelen wij graag op in

elkaar. Als voorbeeld zie de pagina van
‘’De Korenzaal’’.

U-vormopstelling:
Alle tafels zijn aan elkaar geschoven in een
U-vorm. Zodat iedereen elkaar kan aankijken.

Lange Haven 145 | Schiedam | 010-7146363
korenbeurs@cesant.nl | korenbeurs.cesant.nl
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Césant in de Korenbeurs
Lange Haven 145 | Schiedam
010-7146363
korenbeurs@cesant.nl
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Westvest 98 | 2 minuten lopen
Kreupelstraat 27 | 5 minuten lopen
Vlaardingerdijk/Damlaan
GRATIS PARKEREN ± 7 minuten lopen

