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In de voormalige DNB-dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum. 
 

Leden, geassocieerd partners van de VNAB en alle personen betrokken bij de assurantiebranche kunnen 

hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft zoals diverse vergaderruimtes, 

gratis flexwerkplekken, flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste audiovisuele middelen, 

parkeerplaatsen, adembenemend uitzicht op de Maas en de Erasmusbrug en uitstekende koffie en 

uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden. In deze verhuurgids vindt u de verschillende zalen en opties, 

maar de mogelijkheden zijn naar wens aan te passen. 
 

Flexwerken op dé marktplaats van de coassurantiemarkt. 
 

Wist u al dat er in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum volop gratis gelegenheid is om te flexwerken? 

De werkplekken zijn op alle werkdagen vrij toegankelijk tijdens kantooruren (09:00 – 17:00 uur) en 

voorzien van stroom en een uitstekende wifi-verbinding. Tevens kunt u gebruik maken van de leestafel, 

cateringfaciliteiten, flexplekken met hoge scheidingswanden (“treincoupés”) en loungeplekken (af te 

sluiten met gordijnen). 
 

Alle bezoekers kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren in de Boompjes garage, die op 100 meter 

afstand van ‘De Nieuwe Boompjes’ ligt. 
 

Wij bieden u ook gereduceerde tarieven aan voor overnachtingen in het Inntel Hotels Rotterdam Centre, 

dat op slechts vijf minuten loopafstand van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum ligt. 

     

Vragen of meer informatie? 

Receptie VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 

Bo, Marianne & Stephanie 

receptie@vnab.nl | 010 253 2060 
 

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of bij uitdrukkelijke toestemming berusten alle rechten op de inhoud bij de 

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). 

 
Fotografie: Raphaël Drent, Tiel 

mailto:receptie@vnab.nl
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De geschiedenis van het pand gaat terug tot in de 17e eeuw. Rond het jaar 1600 begon men met de aanleg 

van een wandelpromenade tussen Leuvehaven en de Oude Haven met veel bomen. Door de inwoners van 

Rotterdam werd de wandelpromenade al snel ‘De Boomptjens’ genoemd. 
 

In het jaar 1865 werd aan de westkant van de Leuvehaven een 

zgn. bijbank van De Nederlandsche Bank (DNB) geopend. Dit 

bijkantoor verhuisde 40 jaar later (1905) naar Boompjes 

nummer 72, maar werd gedurende de bombardementen in de 

Tweede Wereldoorlog voor een groot deel verwoest. Enkele 

jaren na de oorlog werd gestart met de herbouw, ditmaal op 

de huidige locatie (Boompjes 250) waar een tijdens de oorlog 

verwoeste synagoge uit 1725 had gestaan. 
 

Omdat het pand naast DNB ook werd gebruikt door o.a. de Koninklijke Marechaussee en bedrijven, 

werden extra trappenhuizen en vluchtwegen gebouwd. Zo stonden niet-bankfuncties niet in directe 

(open) verbinding met de bank. 
 

In 1991 werd het bijkantoor aangewezen als gemeentelijk monument; 

de DNB verliet het pand in 2000. Na het verdwijnen van de bankfunctie 

zijn er diverse plannen ontwikkeld die uiteindelijk geen doorgang 

hebben gevonden, waardoor het pand sinds 2000 heeft leeggestaan. Zo 

is er sprake geweest van nieuwbouw achter en boven het pand in de 

vorm van woningen en kantoorruimte en heeft zowel Leopold Hotel 

Groups als het Van der Valk concern interesse getoond. 
 

De monumentale hoofdentree met grote mozaïeken van kunstenaar Louis van Rooden symboliseert het 

oude en nieuwe Rotterdam. Aan de buitenzijde van het gebouw waren de kopse kanten van het dak 

versierd met imposante sculpturen van beeldhouwer W.A. Verbon. De oostzijde (tijdens de leegstand 

gestolen) stond symbool voor de welvaart van het land en de westzijde, die zwaar beschadigd is geraakt, 

voor de welvaart van de zee. 
 

De indeling van het gebouw is gebaseerd op 

enkele kernpunten. Gezien de historie van het 

pand is de bescherming en het bezit van waarden 

hierbij een belangrijk punt. Voor zakelijke 

doeleinden was er op de eerste verdieping ruimte 

voor sortering, boekhouding en directiekamers. 

Deze directiekamers - met uitzicht op de Maas, 

Erasmusbrug en Willemsbrug - hadden ook een 

directe verbinding met de kelder en beschikten 

over een eigen directietoilet. 

GESCHIEDENIS VAN HET PAND 
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ZALENOVERZICHT 

In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum kunt u terecht voor het organiseren van evenementen 

variërend van vergaderingen voor 6 personen tot bijeenkomsten voor 250 bezoekers. Hieronder vindt u 

een overzicht met de maximale capaciteit per zaal in standaardopstelling. In de betreffende zalen kunnen 

in college- en/of theateropstelling meer personen plaatsnemen. 

 
 Maximale capaciteit in standaardopstelling 

Waal 6 personen 

Rotte 10 personen 

Amstel 10 personen 

IJssel 16 personen 

Merwede (tevens examenlokaal) 26 personen 

Rijn 24 personen 

Schelde (tevens leslokaal) 30 personen 

Maas 180 personen (theateropstelling)/250 personen (recepties) 

 

Alle zalen zijn voorzien van flipover, flatscreen en wifi  (de  Maas  heeft  een  videowall).  Voor  

onbeperkt  koffie,  thee,  water,  frisdrank  en  lekkernijen  wordt  €  8,50  per  persoon   voor  het   

eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend.  

Verhuur ’s avonds en op zaterdag is op aanvraag mogelijk.  

PRIJSNIVEAUS 

Iedere ruimte kent een drietal prijsniveaus, te weten: 
 

1. Extra gereduceerd tarief founding/supporting partners 

Leden en marktpartijen die een financiële garantie geven voor het (deels) organiseren van hun 

externe bijeenkomsten in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum krijgen 20% korting op de 

zaalhuur. Lees meer over alle voordelen voor onze founding/supporting partners op onze website. 
 

2. Gereduceerd tarief leden 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners van de VNAB geldt een korting 

van 10% op de zaalhuur. 
 

3. Regulier tarief niet-leden 

Voor aan de zakelijke verzekeringsmarkt gerelateerde partijen die geen lid zijn van de VNAB. 
 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. NB: de zaalhuur is vrijgesteld van BTW. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland. 

https://www.vnab.nl/Pages/nl-NL/Over-VNAB-Lidmaatschap/supporting-partnerschap
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 245,- 

• Dag: € 435,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Flipover 

• Flatscreen 

• Wifi 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 

eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• Standaardopstelling: 6 personen 
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 300,- 

• Dag: € 545,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Flipover 

• Flatscreen 

• Wifi 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 

eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• Standaardopstelling: 10 personen 
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 300,- 

• Dag: € 545,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Flipover 

• Flatscreen 

• Wifi 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 

eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• Standaardopstelling: 10 personen 
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 405,- 

• Dag: € 760,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Flipover 

• Flatscreen 

• Wifi 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 

eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• U-opstelling: maximaal 16 personen 

• Collegeopstelling: maximaal 16 personen 

• Theateropstelling: maximaal 36 personen 
 

 
 



 
 

MERWEDE - TEVENS EXAMENLOKAAL (MAX. 26 PERSONEN) 
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 625,- 

• Dag: € 1.140,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Uitstekende akoestiek waardoor hinder van omgevingsgeluiden praktisch is uitgesloten 

• Tafels geschikt voor twee examenkandidaten (indien gewenst met separatiepanelen) 

• Data en voeding per persoon beschikbaar 

• Dataverbinding naar keuze door middel van wifi of glasvezel 

• Audiovisuele middelen zoals een LED 75 inch monitor waarop via een HDMI- en VGA-kabel een 
laptop kan worden aangesloten 

• Locker (buiten het examenlokaal) per persoon beschikbaar 

• Digitale surveillance door middel van cameratoezicht 

• Flipover 
 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 
eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• Examenopstelling: maximaal 20 personen 

• U-vorm: maximaal 26 personen 

• Collegeopstelling: maximaal 42 personen 

• Theateropstelling: maximaal 64 personen 
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 460,- 

• Dag: € 870,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Flipover 

• Flatscreen 

• Wifi 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 
eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• U-vorm: maximaal 24 personen 

• Collegeopstelling: maximaal 24 personen 

• Theateropstelling: maximaal 36 personen 
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REGULIERE PRIJZEN 

• Dagdeel: € 625,- 

• Dag: € 1.140,- 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

AANWEZIGE FACILITEITEN: 

• Flipover 

• Flatscreen 

• Wifi 

Voor onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen wordt € 8,50 per persoon voor het 
eerste dagdeel berekend. Voor het tweede dagdeel wordt € 5,00 berekend. 

 

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN 

• U-vorm: maximaal 30 personen 

• Collegeopstelling: maximaal 42 personen 

• Theateropstelling: maximaal 64 personen 
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Deze zaal is ruim opgezet en grenst aan de ontvangsttafel met gastvrouw(en) en de cateringbalie. De grote 

ramen bieden u een mooi uitzicht over de Maas en de Erasmusbrug. Arrangementen voor presentaties, 

receptie, seminars, ontbijt- en lunchbijeenkomsten, personeelsbijeenkomsten etc. zijn op aanvraag 

beschikbaar. 

Graag denken wij met u mee over de invulling van uw evenement met entertainmentmogelijkheden. De 

vele inrichtingsmogelijkheden geven uw evenement een unieke uitstraling. Zo kunt u bijvoorbeeld uw 

logo - of ander beeldmateriaal - vertonen op de videowall, uw muziek afspelen via ons audiosysteem, 

van sfeerverlichting gebruik maken en/of uw bedrijfsuitingen zoals banners en ander promotiemateriaal 

meenemen. 
 

Gereduceerde tarieven 

Wij bieden u gereduceerde tarieven aan voor overnachtingen in het Inntel Hotels Rotterdam Centre, dat 

op slechts vijf minuten loopafstand van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum ligt. Daarnaast 

hebben wij tariefafspraken met leveranciers waardoor u voordelig en professioneel uw evenement naar 

wens kunt inrichten (zoals bloemstukken, meubilair en entertainment). Alle bezoekers kunnen tegen 

een gereduceerd tarief parkeren in de Boompjes garage, die op 100 meter afstand van ‘De Nieuwe 

Boompjes’ ligt. 

 

REGULIERE PRIJZEN 

Prijs op aanvraag in verband met maatwerk. 
 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd partners geldt een korting van 10% op de 

zaalhuur. Voor founding/supporting partners hanteren wij een korting van 20% op de zaalhuur. 

 

TECHNIEK: 

• Wifi 

• Videowall 

• Geluidsinstallatie inclusief twee headsets en twee handmicrofoons 

• Katheder 

• Twee tafels voor paneldiscussie 

• Indien gewenst kunnen wij technische ondersteuning verzorgen 

MAAS: MAXIMAAL 180 PERSONEN (THEATEROPSTELLING) OF 250 PERSONEN (RECEPTIE) 
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Bij het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum zijn er ook online event- en vergadermogelijkheden. Hierbij 

kunt u denken aan hybride vergaderingen, het houden van webinars in een professionele studiosetting. 

Alles is mogelijk, van een hybride Microsoft Teamsvergadering tot aan een grootschalig online event in 

studiosetting, uiteraard conform de RIVM-richtlijnen. Wij denken samen met onze partners graag met u 

mee over de juiste vorm, invulling en aankleding. 
 

 

Hybride vergaderen 

Niet alleen nu, maar ook in de toekomst zal er vaker dan voorheen worden thuisgewerkt. Met behulp 

van systemen als Teams en Zoom kunnen deelnemers eenvoudig op afstand deelnemen aan 

vergaderingen. In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum zijn alle faciliteiten aanwezig voor het 

organiseren van hybride vergaderingen. Vergaderingen waarbij een deel van de deelnemers op afstand 

en een deel van de deelnemers op locatie aanwezig zijn. Met behulp van o.a. professionele microfoons 

en een groot scherm zijn de deelnemers op locatie goed te zien en verstaan. 
 

Webinars uitzenden 

Ook webinars zijn niet meer weg te denken uit het huidige tijdsbeeld. In het centrum organiseert u snel 

en eenvoudig tegen een aantrekkelijk tarief uw eigen webinar. Wij verzorgen een setting naar keuze met 

één camerapunt, professionele begeleiding door een ervaren technicus en gebruik van een platform 

waar u de interactie met deelnemers kunt opzoeken via chat en polls. 
 

Online of hybride event 

Wenst u het grootser aan te pakken? Ook dat kan in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Wij 

verzorgen graag uw online en hybride event. In overleg creëren we een studiosetting met meerdere 

camerapunten. Afhankelijk van uw wensen maken we samen de keuze voor een platform waar volop 

interactie met de deelnemers mogelijk is. Ook hier wordt uw event begeleid door een ervaren technicus. 

Desgewenst denken wij ook graag met u mee over de culinaire invulling zoals een borrelbox of diner aan 

huis voor de deelnemers. Nog even nagenieten van uw event? Aftermovies en podcast behoren ook tot 

de mogelijkheden. Op onze website kunt u een aantal voorbeelden terugvinden. 

ONLINE EVENT- EN VERGADERMOGELIJKHEDEN 

 
 

https://www.vnab.nl/nl-NL/vnab-kennis-en-ontmoetingscentrum/online-mogelijkheden
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REGULIERE PRIJZEN 

Prijs op aanvraag in verband met maatwerk. 

 

TECHNIEK: 

Op aanvraag in verband met maatwerk. 
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In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum biedt Albron u het cateringconcept Bakery Café: een 

kwalitatief hoogwaardige horecavoorziening. De producten worden voor een groot deel ter plekke vers 

en in het zicht van de bezoekers bereid. 
 

De cateringbalie is de gehele dag (09.00 – 17.00 uur) open met een aantrekkelijk aanbod van koffie (barista 

aanwezig), zoete en hartige bakery producten, lunch, middagsnacks en een borrelarrangement. 

Uitgangspunt hierbij is een lekker en gezond assortiment. 
 

Een deel van het assortiment kan ook worden meegenomen op weg naar de volgende afspraak zoals 

broodjes, sappen en smoothies. 
 

CATERING 
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CATERING ARRANGEMENTEN 

De cateringmogelijkheden zijn eindeloos. Enkele voorbeelden zijn: 
 

• Onbeperkt verse koffie, thee en espresso 

• Diverse patisserie (muffin, brownie, cake, macaron en meer) 

• Diverse frisdrank en water 

• Celebrations 

• Lunchbuffet (verse soep van de dag, sandwich, luxe belegd broodje, melk, sap en fruit) 

• Donuts met uw logo en in uw bedrijfskleur(en) 

Wij werken samen met diverse party-cateraars (onder andere Van der Linde Catering + Evenementen), 

zodat al uw wensen op cateringgebied ingevuld kunnen worden. 
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Bezoekers van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum kunnen tegen gereduceerd tarief (€1,09 per uur) 

parkeren in de volgende parkeergarages: 
 

Parkeergarage De Boompjes 

Navigatie: Terwenakker 18 (gelegen direct achter het pand) 

Parkeerplaatsen: 623 
 

Parkeergarage Erasmusbrug 

Navigatie: Gedempte Zalmhaven (aan het Willemsplein, 7 min. loopafstand) 

Parkeerplaatsen: 327 
 

Parkeerkaarten kunnen via een stempelautomaat, die op de cateringbalie staat, worden afgewaardeerd 

tot het gereduceerde parkeertarief van €1,09 per uur. U kunt er ook voor kiezen uw gasten 100% 

afwaardering te bieden. Dit belasten wij door aan u na te calculeren. 

PARKEREN 



 

 

 
 

 

 

BIJLAGE: PLATTEGROND 


