
Congres, symposium of vergadering
ICOONtheater

Centraal gelegen congreslocatie in Midden-Nederland

Gratis parkeren en direct naast NS Station Amersfoort - Vathorst

Gunstige tarieven en uitstekende theatertechniek

Zakelijk huren in de spotlights

info@icoontheater.nl

icoontheater.nl/zakelijk

033-4968221

Leeghwater 1-3

3825 MR Amersfoort

Met jouw bijeenkomst steun je het ICOONtheater. ICOON is een gebouw voor de wijk
Vathorst, voor Amersfoort en voor alle culturele instellingen van Nederland. Als thuisbasis
van Scholen in de Kunst bieden wij een podium voor de nieuwe generatie theatermakers.

Voor de amateurkunstverenigingen van (regio) Amersfoort is ICOONtheater hét podium.
Zij kunnen gebruik maken van het ICOONtheater tegen een cultureel tarief. Dat is mogelijk
dankzij jouw zakelijke bijeenkomst. Alvast bedankt!

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Wil jij graag een duurzame bijdrage doen met jouw evenement?

Op zoek naar een nieuwe locatie voor jouw evenement? Vind jij goede bereikbaarheid
belangrijk? En is het ook nog fijn als een locatie past bij jouw budget? Bij
ICOONtheater ben je aan het juiste adres. Waarom kiezen voor ICOONtheater?

✓ Centraal gelegen in Midden-Nederland: Gratis parkeren en direct naast NS
Station Amersfoort - Vathorst✓ Professionele theatertechniek, diverse subzalen en horeca op maat
✓ Gunstige tarieven
✓ 1 vast contactpersoon tijdens voorbereiding en uitvoering
✓ Duurzame bijdrage aan kunst en cultuurbeoefening in de regio

Jouw bijeenkomst in ICOONtheater



icoontheater.nl/zakelijk

Zij gingen je voor

✓ Ruime gratis parkeergelegenheid rondom ICOON
✓ Direct naast NS Station Amersfoort-Vathorst
✓ Diverse stadsbussen naar Bushalte Vrouwenpolder

Bereikbaarheid

"Onze huurders beoordelen ICOONtheater
met een 9,2*. Wat ben ik daar trots op!
Samen gaan we aan de slag om van jouw
volgende evenement een succes te maken.
Wil je eerst wat advies, mogelijkheden
bespreken of de tarieven inzien? Ik help je
graag. Scan de QR code voor de
mogelijkheden. Zie ik jou binnenkort in
ICOON?"

*Bron: Meetingreview 2022

Tessa Harkema, eventmanager ICOONtheater

Etac B.V.

“Het ICOONtheater heeft een ideale locatie. Goed bereikbaar, gratis parkeren en vlakbij het
station. Daarom hadden we voor dit theater gekozen. Het contact vooraf met Tessa was goed en
ook tijdens het congres was er goede begeleiding. Ook zeer tevreden over de rest van het team,
de technici en de dames van de catering. We kijken terug op een mooi event.”

Elke bijeenkomst is anders. Daarom
werken wij altijd met offertes op maat.
Doordeweeks overdag is de zaal met
een aantrekkelijke korting te huren.

Tarieven

Zakelijk ontmoeten doe je in ICOON

“Bedankt voor de supergoede verzorging, het enthousiaste ontvangst en de fijne samenwerking.
Van a tot z was alles top geregeld en wisten ze ons elke keer een stapje voor te zijn in het
ontzorgen. Grote complimenten en een echte aanrader om je netwerkdag/evenement te
organiseren.”

Topkids Kinderopvang

“[..] De theaterzaal is mooi en
levert goed beeld en
professionele geluidskwaliteit.
Ook de aansluitende borrel in
de foyer was goed geregeld en
de algehele samenwerking met
de medewerkers was prettig en
constructief. Kortom, het
ICOONtheater heeft ons
ontzorgd en we komen graag
nog eens terug.”

Protestantse Kerk in Nederland

Bekijk direct onze actuele tarieven:


