
Voorwaarden en tarieven De Brug, Universiteit van Amsterdam 

 

Algemene voorwaarden 

De bijeenkomsten dienen van wetenschappelijke of culturele aard te zijn en mogen niet 

in strijd zijn met de doelstellingen van de Universiteit van Amsterdam. Toestemming 

m.b.t. het gebruik van de ruimte wordt gegeven door de beheerder van De Brug. Er 

mogen in principe geen commerciële activiteiten plaatsvinden, uitzonderingen in overleg. 

Gebruik van de ruimte is in de eerste plaats voorbehouden aan medewerkers van de 

UvA. Bij gebruik door derden zullen de doelstellingen worden getoetst. 

In alle publicaties en/of aankondigingen omtrent de bijeenkomst die in De Brug 

plaatsvindt dient de naam van de locatie correct te worden vermeld: 

De Brug, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 4e etage. 

 

Huishoudelijke informatie 

In en rond het gehele Roeterseiland geldt een rookverbod. 

Er mogen geen eigen consumpties worden meegenomen en/of genuttigd in De Brug. 

In het geval van catering, mag er alleen gegeten en gedronken worden in De Brug. 

Huisdieren worden niet toegelaten, met uitzondering van hulphonden. 
De Brug is toegankelijk voor mindervaliden. 

 

Veiligheid 

Het vooraf melden van de (mogelijke) aanwezigheid van bijzondere gasten 

(ambassadeurs, ministers, etc.) is verplicht en noodzakelijk. 

Er dienen te allen tijde genoeg bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig te zijn tijdens 

een evenement. Indien nodig huren wij extra BHV’ers of ploegleiders in vanaf 17 uur. 

Vanwege veiligheidsvoorschriften is het niet toegestaan meer personen in De Brug toe te 

laten dan de capaciteit van de ruimte aangeeft. 

 

Aansprakelijkheid 

Na afloop van de bijeenkomst wordt de gebruikte ruimte in goede staat achtergelaten. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor schade gedurende of ten gevolge van het gebruik 

aan goederen van de universiteit of van het universitair personeel. Ontstane schade 

dient vergoed te worden. 

De universiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen van gebruiker 

of derden (gasten of personeel). 

De gebruiker dient zelf voor de bijeenkomst noodzakelijke (bijzondere) vergunningen en 

ontheffingen te verzorgen en vrijwaart de universiteit voor aanspraken in deze. 

Bij annulering minder dan twee weken voor de datum van de reservering wordt de helft 

van de huur in rekening gebracht. 

Indien verhuurder door enige oorzaak zonder toerekenbare schuld niet in de gelegenheid 

mocht zijn het verhuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen huurperiode ter 

beschikking van huurder te stellen, is verhuurder niet voor eventuele daaruit 

voortvloeiende schade aansprakelijk. Wel zal verhuurder in dat geval de reeds betaalde 

bedragen ingevolge de huurovereenkomst, restitueren. 

 

Catering 

Indien catering wenselijk is, zal deze altijd worden verzorgd door de vaste cateraar van 

de UvA. 

 

Tarieven 

Zaalhuur per dagdeel (max. 4 uur): €525. Per dag €1050. 

 

Deze bedragen zijn inclusief: 

• 300 stoelen 

• 9 grote planten 

• 2 langwerpige tafels 

• 6 houten ronde stapelbare bijzettafeltjes 

• 1 verrijdbaar buffetmeubel 

• 1 katheder 

• 8 statafels 

• 2 garderoberekken (per rek 48 haken) 



• 6 akoestische panelen 

 

Technische ondersteuning, beveiliging en schoonmaak worden achteraf door ons in 

rekening gebracht. De tarieven hiervoor vindt u in het document UvA Tarieven 

Evenementencoördinatie. 
De kosten voor het inhuren van extra meubilair zijn afhankelijk van de wensen. 

https://extranet.uva.nl/content/a-z/evenementen-en-congressen/evenementencoordinatie-facilitair/evenementencoordinatie-facilitair.html
https://extranet.uva.nl/content/a-z/evenementen-en-congressen/evenementencoordinatie-facilitair/evenementencoordinatie-facilitair.html


Capaciteitsoverzicht (maximaal) 
Halve maan 150 

Theater 200 

Classroom 100 

Receptie 250 

Diner/Lunch 100 

 
Techniek 

De hieronder genoemde apparatuur kan worden gefaciliteerd in De Brug: 

• Geluidsinstallatie met: 

- vaste microfoons 

- tafelmicrofoons voor paneldiscussie 

- losse handmicrofoons, ook voor discussie met publiek te gebruiken, 

- reversmicrofoons 

• Laptop 

• Beeldschermen 

• Internettoegang voor derden op aanvraag 

 

De apparatuur wordt bediend door de medewerker Audio Visuele dienst van de UvA. 

Indien gewenst kunt u via ons (ruim voor de bijeenkomst) een afspraak inplannen met 

AV om te overleggen en te testen. 

 

Beveiliging: 

Bij gebruik van De Brug in de avond of op weekenddagen wordt er beveiliging ingezet 

tijdens het evenement. Het aantal personen beveiliging is afhankelijk van verschillende 

factoren, o.a. het aantal bezoekers en bijzondere gasten, en wordt vastgesteld in overleg 

met hoofd beveiliging UvA. 

 
Schoonmaak: 

Naloopschoonmaak en eventuele tussentijdse schoonmaak worden in rekening gebracht. 

 
Bereikbaarheid per: 

Fiets: er is een gratis fietsenstalling onder de campus. 

Openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station metro 51, 53, 54 (metro station 

Weesperplein). 

Rolstoelen en rollators: De Brug is toegankelijk voor (elektrische) rolstoelen en rollators. 

De Brug is met een lift te bereiken. Er zijn op de campus meerdere invalidentoiletten 

aanwezig. 


