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Welkom in onze banqueting map!
 

Bij Basecamp weten we als geen ander hoe belangrijk de locatie, de
sfeer en de service is voor een succesvolle bijeenkomst! We beschikken
over 4 multifunctionele ruimtes, geschikt voor gezelschappen tot 250

personen. Deze ruimtes hebben een eigentijdse uitstraling. Zo is er altijd
een ruimte die aansluit bij het karakter van uw bijeenkomst. 

 
Daarnaast hebben wij een prachtig restaurant en is uitermate geschikt

voor grotere evenementen, zoals bruiloften en (bedrijfs)feesten.
 

Maak uw bijeenkomst compleet met één van onze arrangementen en
sluit af met een welverdiende borrel en/of een hapje eten. Wij bieden
verschillende buffetten en hebben een Á la Carte menu voor de luxere

diners.
 

 Bij Basecamp denken we in kansen. Het team doet er alles om uw
bijeenkomst zo prettig mogelijk te maken. In deze banqueting map vindt

u een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden en arrangementen.
Uiteraard is het ook mogelijk om een arrangement op maat te maken. 

 
Wij denken graag met u mee. Ons team is

pas tevreden als u dat ook bent!
 

Team Basecamp 
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Openingstijden
Vergadercentrum
Flexibele tijden op aanvraag

Maandag             08:30-17:00 
Dinsdag               08:30-17:00  
Woensdag          08:30-17:00 
Donderdag         08:30-17:00 
Vrijdag                  08:30-17:00 
Zaterdag              open op aanvraag 
Zondag                open op aanvraag

Bereikbaarheid en parkeren
 

Krachtstroom ligt in de Waarderpolder te Haarlem en is goed bereikbaar met
zowel de auto, fiets en openbaar vervoer. De A9/A200 ligt op korte afstand van
Krachtstroom en station Haarlem is ongeveer 12 minuten lopen. De bushalte

Wim van Eststraat is maar 4 minuten lopen. Op het terrein is er meer dan
voldoende ruimte om te parkeren (gratis). 

 

 

Algemene informatie

Bedrijfsgegevens
 

Basecamp
Energieplein 74

2031 TC Haarlem
 088-6480202

info@basecamphaarlem.nl
www.basecamphaarlem.nl
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Ampère Studio
De Ampère Studio is perfect voor vergaderingen, brainstormsessies, boardroom meetings of
bedrijfspresentatie met een grote groep. De ruimte is rustig gelegen op de eerste verdieping boven het
restaurant van Basecamp. Dankzij de twee lichtkoepels bevat de ruimte veel natuurlijk licht. In de
Ampère Studio. De ruimte is flexibel inzetbaar. Het huren van een beamer + scherm valt onder 1 van de
opties.

Bezetting                                       1-70 personen 
Oppervlakte                                 90m2  
Prijs per dag                                 €550,- (€467,50,-)
Prijs per dagdeel                        €380,-  (€323,-)
Catering                                         Op aanvraag, verzorgd door Basecamp.
Meubilair                                       Inclusief 36 stoelen, opstelling op aanvraag.

Ruimtes
 

Alle ruimtes worden voor een dagdeel (08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00) of voor een dag verhuurd
(08:30 - 17:00). Flexibele tijden zijn bespreekbaar. 

 
Reserveren doet u via het aanvraagformulier op de website, via de mail

(info@basecamphaarlem.nl) of door te bellen naar 088-6480202.
 

Basecamp maakt gebruik van 15% loyaliteitsvoordeel bij de verhuur van ruimtes. Een bedrijf
komt hiervoor in aanmerking als de kantoorruimte is gevestigd in het Haarlemmerstroom gebied

of wanneer een bedrijf met regelmaat ruimtes huurt. De kortingen zijn verrekend in de groen
gekleurde prijzen.

Machinekamer
De Machinekamer biedt ruimte aan maximaal 14 personen. Door de vier grote tafels kan er op een
prettige manier met elkaar vergaderd worden. De ruimte biedt veel licht en heeft een sfeervolle
inrichting met gordijnen en een groot foto-whiteboard aan de muur. Er hangt een 65” HD-scherm incl.
HDMI-aansluiting.

Bezetting                                       1-14 personen 
Oppervlakte                                 30m2  
Prijs per dag                                 €275,- (€233,75,-) 
Prijs per dagdeel                        €175,-  (€148,75)
Catering                                         Op aanvraag, verzorgd door Basecamp.
Meubilair                                       2 grote tafels met max. 14 stoelen, vaste opstelling.
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Basecamp
Basecamp verleent zich perfect voor feesten en partijen vanwege haar grootte en hoge plafond. Daarnaast
heeft de ruimte een vaste bar en een professionele keuken. Diners, borrels en events zijn daarom goed te
faciliteren. De ruimte heeft een industriële uitstraling uit begin 20e eeuw en is sfeervol door haar warme
verlichting, gezellige decoratie en inrichting.

Bezetting                                       1-250 personen 
Oppervlakte                                 144m2  
Prijs per dag                                 Op aanvraag
Catering                                         Op aanvraag, verzorgd door Basecamp.
Meubilair                                       Meubilair en opstelling op aanvraag. 

Ketelhuis De loft
De Ketelhuis Loft is een apart onderdeel van Basecamp. Op de begane grond, onder de loft, bevindt zich
het restaurant. De ruimte is flexibel inzetbaar, dit maakt de ruimte ideaal voor o.a. bedrijfspresentaties of
bijeenkomsten. Ook kun je hier prima een diner organiseren. Wil je zowel de Loft als de begane grond
huren? Door het te combineren krijg je een gelaagde ruimte die extra mogelijkheden biedt. Vraag naar de
mogelijkheden.  

Bezetting                                       1-90 personen 
Oppervlakte                                 110m2  
Prijs per dag                                 €600 (€510)
Prijs per dagdeel                        €400 (€340)
Catering                                         Op aanvraag, verzorgd door Basecamp.
Meubilair                                       Inclusief 60 stoelen - meer stoelen/opstelling op aanvraag
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Apparatuur & Services

WiFi

Audiovisueel
Microfoon
Laptop
Beamer met scherm
Overige audio

Overig
1 stoel
1-persoons tafel
8-persoons tafel
Statafel excl. rok
Statafel incl. rok
Prof. licht & geluid bij events
Podiumdeel 1m2
Verlengsnoer
Decoratie
Flipover met stiften

Personeelskosten 
(alleen na 17:00 en in het weekend)

Kok
Hostess/entertainer
Catering/barpersoneel
Schoonmaakkosten (bij evenementen)
Opbouw- en afbouwkosten

Inclusief

Op aanvraag
€65
€95
Op aanvraag

€3,50
€5,50
€15
€7,50
€17,50
€500
€50
Inclusief
Op aanvraag
Inclusief

€37,50 p.u.
€32,50 p.u.
€30,00 p.u.
€30,00 p.u.
€30,00 p.u.

In alle ruimtes zijn HDMI-kabels aanwezig om de presentatie laptop aan te sluiten op het
scherm. Mocht de presentatie laptop geen HDMI-ingang hebben, kunt u zelf een

converter mee nemen of een laptop van ons huren. 

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.Versie: Q321



Catering

Zoetigheden

Vers afgebakken koek of friandises
Taart op aanvraag
Candy-reep
Mueslireep
Stuk fruit

€3,5 p.p.
€4,50 p.s.
€2 p.s.
€2 p.s.
€1,50 p.s.

€6,00 p.p.
€9,00 p.p.

€9 p.p.
€14 p.p.

Hartigheden

Kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Bittergarnituur 20 st.

Borrelplank (charcuterie, bittergarnituur, kaasjes,
olijven, brood met dips, nootjes en rauwkost).

Vega borrelplank (kaasjes, canapés, nootjes,
rauwkost, olijven en brood met dips). 

Daghappen (inclusief salade en garnituur)

€3 p.s.
€3 p.s.
€15

€12,50 p.p.

€12,50 p.p.

Vanaf €15,00 p.p.

Drankarrangementen
1 dagdeel: 4 uur | 2 dagdelen: 8 uur

Koffie-arrangement                                 1 dagdeel
                                                                            2 dagdelen

Koffie- en frisdrankarrangment         1 dagdeel
              2 dagdelen
 

Borrelarrangement                                 
Frisdrank, (0.0)bier en wijn                                          
5st. bittergarnituur p.p.                       

         

1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur of langer

€10,50 p.p.
€17 p.p.
€22 p.p.
€26 p.p.
€28,50 p.p.

Vanaf 17:00 uur worden er ook personeelskosten in rekening gebracht. Zie bovenstaande pagina.  
Aantallen, dieetwensen, allergieën dienen min. 1 week van te voren doorgegeven te worden.
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€14,00 p.p.

€16,50 p.p.

€3,50 p.p

Prijs op aanvraag

€17,50 p.p.

Vanaf €39,95

Lunch

Basis lunch Basecamp
Mix van 2 belegde broodjes per persoon
en verse smoothies

Luxe lunch Basecamp
Mix van 2 luxe belegde broodjes, verse
seizoen-salade en verse smoothies

*Dagsoep* 

High Tea
Vanaf 20 personen

Gezellig theedrinken onder het genot van
heerlijke warme en koude hapjes. Denk hierbij
aan een soepje met amuse, kaas- en
zalmsandwiches, bladerdeeghapjes met
champignon en kip kerrie, mini croissant en
choco broodje met marmelade, etagère met
zoete lekkernijen en een glaasje verse fruitsalade. 

Walking diner
Vanaf 25 personen 
-vanaf 5 gangen-
Menu wordt op maat gemaakt, wij
houden hierbij altijd rekening met de
seizoenen.

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Aantallen, dieetwensen, allergieën dienen min. 1 week van te voren doorgegeven te worden.
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ontbijt
Vanaf 20 personen

Ontbijten voor of tijdens een bijeenkomst aan een mooie
gedekte tafel? Bij Basecamp is dat mogelijk. Het ontbijt
bestaat uit schalen met hartige en zoete broodjes,
verschillende bereidingen van ei, sapjes, yoghurt en
onbeperkt koffie en thee. 



Voorgerechten

Carpaccio van gerookte rib-eye met truffelmayonaise, pecorino krullen, kappertjes, rode
ui en veldsla.
 
Tartaar van tonijn met rivierkreeftjes en rucolamayonaise

Vitello tonato van kalfspicanha met tonijnmayonaise

Bietentartaar met geitenkaas, pacan noten en balsamico

Vegan curry met sous vide gegaarde tempeh

Tussengerechten

Tom kha kai soep (vers getrokken kippensoep met kokosmelk, citroengras en een grote
gamba). 

Vers getrokken ossenstaartsoep met een cognacroom. 

Bisque de homard (schaaldierensoep). 

Tomatensoep met basilicumolie en knoflookcroutons.

2-gangen diner
3-gangen diner
4-gangen diner

Keuze uit de onderstaande gerechten.
Aangepaste of andere gerechten in overleg.
Aantallen, dieetwensen, allergieën dienen min. 1 week van te voren doorgegeven te worden.

€27,50 p.p.
€32,50 p.p.
€37,50 p.p.

À La Carte
vanaf 20 personen
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Hoofdgerechten

Zacht gegaarde eendenborst op een bedje van gesmoorde venkel, la ratte aardappelen
en een jus van rode peper en verse gember. 

Gebakken bavette, groene asperges, pompoenmarmelade, jus van rozemarijn. 

Op de huid gebakken kabeljauw, groene asperges, paprika-pastinaak créme

Mootje gebakken zalm op Indisch gekruide noedels 

Risotto met courgette, Parmezaan en groene asperges. 

Gepofte aubergine met oosterse couscous gegratineerd met pecorino, bieten en artisjok

Nagerechten

Cheesecake vanille met pure chocolade

Tiramisu

Mango bavarois met meringue 

Gepocheerde peer met vanille roomijs en pistachenootjes. 

Tertelette hazelnoot met ananas en passievrucht

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.Versie: Q321

Met alle plezier maken wij een op maat samengesteld
menu naar uw wens.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.



Buffetten
vanaf 20 personen

 De bijgevoegde prijzen zijn  op basis van drie warme gerechten en één koud gerecht die uw zelf mag uitkiezen van één buffet. Indien u
meer dan vier gerechten wil, dan is de prijs nader overeen te komen. Aantallen, dieetwensen, allergieën dienen min. 1 week van te

voren doorgegeven te worden.
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Mexicaans buffet 
 

Salade met lil gem sla, santa tomaatjes, gele wortel en mango chutney

Chili con carne met taco's.

Pittige kipschotel met paprika, maïs, groenten en sriracha saus. 

Runderstoof met quacamole, rode ui en champignons. 

Kabeljauw schotel met limoen, tomaat, koriander, oregano, room en rijst. 

Indisch buffet
  

Huisgemaakte atjar tjampoer.

Kroepoek en casave chips.

Sambal eieren (Telor). 

Gewokte groentenschotel van boontjes, paprika, champignons, taugé en witte kool. 

Gemarineerde kippendijen in kokosmelk. 

Rendang met safraanrijst, rode peper en citroengras. 

€29,50 p.p.

€29,50 p.p.
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Midden Oosten buffet

Turks brood met aioli, muhammara en auberginespread

Parel couscous met courgette paprika, munt en rozijnen.

Kipdij gestoofd in tomatensalsa. 

Tilapia filet met linzen, harissa en lente ui. 

Lamskoteletjes met pompoen chutney. 

Mediterraans buffet

Breekbrood met pestodip en tzaziki. 

Italiaanse groentensalade met Buratta en santa tomaatjes

Paella schotel met kippendij.  (Gamba's +€2,50)

Zalmpapillot met groenten, pesto, limoenolie. 

Pasta brocolli met truffel en aubergine. 

Runderstoof met rode ui, champignons, tomaat, linzen en bosui. 

€29,50 p.p.

€29,50 p.p.
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Vegan buffet 

Breekbrood met huisgemaakte tomaten tapenade en humus. 

Zoete aardappel/pompoen soep

Salade van spinaze en andijviesla met gegrilde bloemkool, kikkerwerten en kokosdressing

Gevulde paprika met vegan gehakt, courgette en vegan kaas. 

Portobello met tabouleh en rozijnen. 

Ratatouille van diverse groenten in paprikasaus. 

Bourgondisch buffet "vanaf 35 personen"

Stokbrood met Camembert, Brie, Serranoham en pesto tapenade en vijgenchutney.

Ceasarsalad met ei, honing en walnoten en Parmezaan.

Boeuf Bourguignon

Aardappeltaart met tomaat en lente ui.

Gesmoorde kippendij met chimichurry

Dorade filet met uienchutney en bieslook. 

Wokgroenten (aubergine, courgette, rode ui, paprika en wortel). 

€28 p.p.

€32,00 p.p.



Algemene voorwaarden
Verhuurder: Basecamp Facilities BV, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
Huurder: de wederpartij van Basecamp Facilities BV. 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: 

2. Huurtijden 
2.A Als tijden van huur gelden in overleg te bepalen blokken van een half uur. De huur wordt berekend
per dagdelen. 
2.B Bij uitloop van de vergadering/meeting na overeengekomen huurperiode, wordt een bedrag van
€30,00 per uur in rekening gebracht. 
2.c Bij uitloop van een evenement met een afgesproken bedrag, brengen wij per uur 10% van de
totaalsom in rekening. 

3. Betaling 
De afgesproken huurprijs plus gebruikte techniek en consumpties dient 14 dagen na ontvangst van de
rekening te zijn betaald. Voor bijeenkomsten met een verwachte som van € 4.000, - of hoger, wordt een
aanbetaling gevraagd van afgerond 40%. Bij een afspraak van betaling vooraf dient de huurprijs 14
dagen voor de huurdatum te zijn voldaan. 

4. Huursom en consumpties 
4.A In de huursom zijn de kosten van het normaal verlichten, verwarmen en schoonmaken inbegrepen. 
4.B Consumpties dienen ter plekke te worden afgerekend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk betaling
op rekening toestaat. Bij de overeenkomst dient dit te worden overlegd. 
4.C Het is niet toegestaan meegebrachte eet-/ drinkwaren te nuttigen of te (doen) laten nuttigen, tenzij
daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door verhuurder. 
4.D Personeelskosten  zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders afgesproken. Indien
er personeel doordeweeks na 17:00 aanwezig moet zijn op locatie, worden er extra kosten berekend
tenzij anders is afgesproken. Dit geldt ook voor het weekend. 
4.E Verhuurder brengt vanwege het zogenaamde optierecht BTW in rekening over de verhuur van
onroerend goed en de verkoop van catering. 
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5. Onderverhuur 
Onderverhuur is niet toegestaan. 

6. Apparatuur 
In de huursom van apparatuur zijn de kosten van het normale gebruik van deze apparatuur
inbegrepen. Bij oneigenlijk gebruik van de apparatuur waarbij schade ontstaat, worden deze kosten
verhaald op de huurder. 

7. Toegang 
De door verhuurder aangewezen personen, voor zover in functie, hebben te allen tijde toegang tot de
verhuurde ruimte. 

8. Aansprakelijkheid Huurder 
8.A Het is voor de huurder niet toegestaan enige verandering in of toevoeging aan de gehuurde
ruimte(s) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming van de verhuurder. 
8.B Huurder is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan gebouw en/of inventaris, door huurder,
of door de door huurders toegelaten personen. Huurder is tevens verantwoordelijk voor het gedrag
van genoemde personen. 

9. Vergunningen en rechten 
Kosten voor verkrijgen van vergunningen, auteursrechten, Buma-rechten, advertentiekosten zijn voor
rekening van huurder. 

10. Aansprakelijkheid Verhuurder 
Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van de door
bezoekers ingebrachte goederen in de meest ruime betekenis van het woord. 

11. Verplichtingen Huurder 
11.A Huurder verplicht zich al datgene te doen en/of na te laten dat in het normale maatschappelijke
verkeer betamelijk wordt geacht. Aan de huisregels dienen huurder en bezoekers zich te houden. 
11.B Bij elke huurovereenkomst wordt de huurder geacht de ruimte overeenkomstig haar bestemming
te gebruiken (sport, recreatie, maatschappij en cultuur). 

12. Overmacht 
12.A Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is
haar verplichtingen na te komen. 
12.B Tijdens overmacht worden de verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode
langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er
in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
12.C Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijk factuur. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde deel c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
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Tussen 10-14 werkdagen 25% 
Tussen 5-9 werkdagen 50% 
Tussen 1-4 werkdagen 100% 

13. Geschillenbeslechting 
De rechter in de woonplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verhuurder het recht haar wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

14. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing. 

15. Wijzigingen door de wederpartij
De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst met betrekking tot de catering van een
bijeenkomst via Basecamp Facilities B.V. zonder opgaaf van redenen schriftelijk te wijzigen. Indien de
wederpartij binnen 4 dagen voor de bijeenkomst de hoeveelheid personen voor de catering wil
verlagen, dan wordt het eerder besproken aantal in rekening gebracht. Indien de wederpartij wil
verhogen binnen 4 dagen, dan wordt in overleg het gewenste aantal in rekening gebracht. 

16. Annuleringen door de wederpartij 
De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst met betrekking tot een bijeenkomst via
Basecamp Facilities B.V. zonder opgaaf van redenen (gedeeltelijk) alleen schriftelijk te annuleren. Bij
(gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst worden kosten in rekening gebracht: 

Hierbij worden zaalhuur, technische middelen en alle bestelde catering in rekening gebracht. Een
reservering is geannuleerd, zodra u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen (e-mail). Bij
gedeeltelijke annulering van 10% of meer van de oorspronkelijk aantallen, gelden deze voorwaarden
ook. 

17. Overig 
Over aangelegenheden die niet in deze algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst zijn
geregeld beslist de verhuurder, de huurder gehoord hebbende.
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