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Private Dining

The Lobby Fizeaustraat ligt op loopafstand van Amstel Station en 
kijkt uit op de Amstel skyline in het groen omgeven Watergraafs- 
meer. Het pand heeft voorheen een rol gespeeld als kantoorpand 
maar is nu smaakvol ingericht als hotel en restaurant. 

De private dining is licht, ruim opgezet, stijlvol ingericht met 
huiselijke sfeer, uitzicht op the Lobby en zeer geschikt als vergader-
ruimte. Bij mooi weer kan er op het terras worden geluncht, tevens 
is er mogelijkheid hotelkamers te gebruiken als break-out ruimtes.

Aantal personen: Max. 75* 

Ruimte van 96 m2 met glazen pui en openslaande deuren 
naar restaurant The Lobby en ruimte zithoek

Facilitaire voorzieningen

Gratis parkeergelegenheid
Wifi
Twee Flip-overs
75-Inch LCD-TV
Workshopmaterialen
Audio systeem

Prijzen

Per dagdeel   €540,-
Twee dagdelen   €840,- 
Drie dagdelen         €1040,- 
Extra uur:      €75,- 

Prijzen zijn incl. faciliteiten, workshopmaterialen, excl. 21% btw. 
Offerte aanvragen kan via events@hotelv.nl of 020 6623 233
*I.v.m. Covid-19 is dit aantal aangepast

           Boardroom        U-vorm        Carré  

       Theater            Cabaret                 School  



Palmroom

De Palmroom bevindt zich in het souterain van het pand en is 
daarmee een prettige privé ruimte voor vegaderingen of events. 
De Palmroom is sfeervol ingericht en kan in verschillende 
vergaderopstellingen worden gebruikt voor kleine maar ook 
grotere gezelschappen. 

Bij mooi weer kan er op het terras worden geluncht, tevens is er 
mogelijkheid hotelkamers te gebruiken als break-out ruimtes.

Aantal personen: Max. 100* 

Ruimte van 116 m2 beschikt over ruime zithoek, een bar
gedeelte en ruimte voor vergaderopstelling

Facilitaire voorzieningen

Gratis parkeergelegenheid
Wifi
Twee Flip-overs
75-Inch LCD-TV
Workshopmaterialen
Audio systeem

Prijzen

Per dagdeel   €425,-
Twee dagdelen   €625,- 
Drie dagdelen  €825,- 
Extra uur:      €75,- 

Prijzen zijn incl. faciliteiten, workshopmaterialen, excl.21% btw. 
Offerte aanvragen kan via events@hotelv.nl of 020 6623 233
*I.v.m. Covid-19 is dit aantal aangepast

           Boardroom        U-vorm        Carré  

       Theater            Cabaret                 School         Theater            Cabaret                 School  



Eten bij the lobby
Bij The Lobby zijn we goed in ontzorgen, we nemen je alles uit handen als het op eten en drinken 
aankomt, ook tijdens vergaderen. We werken met seizoens producten en stellen hiermee de meest 
heerlijke en verse gerechten samen.

Om de keuze makkelijker te maken hebben we 3 pakketten samengesteld.
Maak zelf de keuze welk pakket jouw voorkeur heeft. Dieetwensen zijn uiteraard geen probleem.

Dranken:
Onbeperkt thee & koffie buffet en 
flessen muntwater  

Groene & gezonde snacks:  
Een variatie van seizoensfruit zoals 
frambozen, bramen, aardbeien en  
hartige snacks zoals nootjes, chips 
en zoutstengels

Pakket 1
Gezonde snack & drankjes

€ 15,- p.p.

Dranken:
Onbeperkt thee & koffie buffet, 
flessen muntwater, sappen en fris

Groene & gezonde snacks:  
Een variatie van seizoensfruit zoals 
frambozen, bramen, aardbeien en 
hartige snacks zoals nootjes, chips 
en zoutstengels

Lunch arrangement: 
Heerlijk belegde broodjes, salades 
met seizoensgroenten en huisgemaak-
te soep

Pakket 2
Gezonde snacks, 
drankjes & lunch 

€ 35,- p.p.

Dranken:
Onbeperkt thee & koffie buffet,
flessen muntwater, sappen en fris

Groene & gezonde snacks:  
Een variatie van seizoensfruit zoals 
frambozen, bramen, aardbeien en 
hartige snacks zoals nootjes, chips 
en zoutstengels

Lunch arrangement: 
Heerlijk belegde broodjes, salades 
met seizoensgroenten en 
huisgemaakte soep

Taartjes & cake:
Verse en huisgemaakte lekkernijen

Pakket 3
Gezonde snacks, drankjes, 
lunch en cakes & taartjes

€ 42,- p.p.

Barista koffie bijboeken?
Wij serveren heerlijke barista koffie, dit kan als supplement worden bijgeboekt in combinatie met 
onderstaande pakketten. Voor slechts € 4,5 p.p. halve dag, € 5,- p.p. hele dag.



dranken
Vergaderen met alleen dranken is uiteraard ook mogelijk! 
Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk:

Halve dag:
Onbeperkt barista koffie en tafelwater
Voor  € 8,- p.p. 

Hele dag:
Onbeperkt barista koffie en tafelwater
Voor  € 15,- p.p. 

Deze optie is mogelijk voor groepen 
tot max. 15 personen

Pakket 1
Barista koffie

v.a. € 4,50 p.p.

Halve dag:
Onbeperkt thee & koffie buffet, 
flessen muntwater
Voor  € 8,- p.p.

Hele dag:
Onbeperkt thee & koffie buffet, 
flessen muntwater
Voor  € 10,- p.p.

Pakket 2
Thee & koffie buffet

 
v.a. € 8,- p.p.

Halve dag:
Onbeperkt thee & koffie buffet, 
flessen muntwater, sappen en fris
Voor  € 10,50 p.p.

Hele dag:
Onbeperkt thee & koffie buffet, 
flessen muntwater, sappen en fris
Voor  € 15,- p.p.

Pakket 3
Thee & koffie buffet

en sappen & fris
v.a. € 10,50 p.p.



FAQ
Worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen rondom Covid-19?
We voeren een actief beleid met veiligheidsnormen: alle ruimtes worden 
preventief geventileerd en gereinigd, ons personeel hanteerd social distancing 
en er zijn handdesinfectie stations.

Hoe boek ik een vergaderruimte?
Dat kan door te bellen naar 020 - 6623 233 of te mailen met events@hotelv.nl

Kan ik een optie nemen op een vergaderruimte?
Dan kan zeker, we houden 24 uur een ruimte in optie.

Welke faciliteiten zijn aanwezig?
We beschikken over gratis parkeergelegenheid, Wifi, Flip-overs, 
75-Inch LCD-TV, workshopmaterialen en audio systeem

Is er een host aanwezig?
Ja, er is altijd iemand van het team van The Lobby aanwezig om je te 
verwelkomen en uitleg te geven over de ruimte en de faciliteiten.

Houden jullie rekening met dieetwensen?
Geen enkel probleem! Laat het ons uiterlijk een week van tevoren weten.

Kan ik nog een wijziging in het aantal personen doorgeven?
Dat kan, geef de wijziging uiterlijk een dag van tevoren aan ons door.

Is het mogelijk een ander soort lunch te krijgen?
Informeer naar de mogleijkheden via events@hotelv.nl 

Beschikt Hotel V over parkeermogelijkheden?
Ja zeker, er is een ondergrondse parkeergarage waarvan gebruik 
van kan worden gemaakt.

Kan ik de ruimte van tevoren komen bezichtigen?
Dat is zeker mogelijk! Mail naar events@hotelv.nl voor het maken van een afspraak



Contactgegevens, bereikbaarheid & parkeren

Contact- en adresgegevens

Voor meer informatie, vragen of offerte aanvraag rondom events kunt u contact 
openemen met events@hotelv.nl of bel naar 020 6623 233. Ons exacte adres is:

Hotel V Fizeaustraat 2
1097SC, Amsterdam

Bereikbaarheid en parkeren

Openbaar vervoer: Hotel V bevind zich op slechts 5 minuten loopafstand van het 
Amstel Station. Amstel station heeft een directe verbinding met o.a. Amsterdam CS 
en Schiphol Airport.

Met de auto: Hotel V bevind zich dicht bij de ring en is hierdoor zeer aanvoudig aan 
te rijden. Neem de afrit Ring-Oost/A10/E35 vanaf de A1 en volg de Middenweg/s113 
richting Fizeaustraat. Vanaf de A2: neem de afrit s110 in Amsterdam-Oost en volg 
route richting Fizeaustraat.

Bij Hotel V kunt u parkeren in de overdekte parkeergarage die zich 
onder het hotel bevindt.

Deze bedrijven ging u reeds voor 
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