Huur een
inspirerende ruimte
bij ons!

Uw bijeenkomst in het TextielMuseum
www.textielmuseum.nl

Het TextielMuseum
Het TextielMuseum is een museum in bedrijf. De
combinatie van inspirerende tentoonstellingen,
educatieve programma’s en het TextielLab, de
gespecialiseerde werkplaats van het Museum, maakt
het museum uniek in zijn soort. In het TextielLab
kijken museumbezoekers mee over de schouder
van de ontwerper en krijgen een kijkje in de
‘ontwerpkeuken’ die normaliter gesloten blijft.
Het TextielMuseum beschikt in het eigentijdse glazen
entreegebouw over opvallend vormgegeven ruimtes
die uiterst geschikt zijn als locatie voor (zakelijke)
bijeenkomsten. De ruimtes zijn te huur voor bedrijven,
organisaties en instellingen.
Op een steenworp afstand van de draaiende machines
in het TextielLab en de eindeloze collectie kunst,
design en erfgoed, zijn deze ruimtes ideaal voor
vergaderingen, presentaties, brainstormsessies,
trainingen, seminars, congressen en symposia.
De Meeting Rooms en het Auditory zijn geschikt
voor kleine en grote gezelschappen, eventueel in
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combinatie met elkaar en met de Foyer als ontvangstruimte. Alle benodigde faciliteiten, afgestemd op de
ruimte, zijn aanwezig.
Binnen de culturele muren van het TextielMuseum
is het mogelijk een passend cateringaanbod te
reserveren en uw bijeenkomst te combineren met
een rondleiding, workshop of een gratis museumbezoek; een unieke en inspirerende beleving voor
uw gasten.
Voor een reservering, meer informatie of een offerte
op maat, staan wij u graag te woord of plannen met
plezier een bezichtiging in.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
Boekingen via 013 549 45 64. Bereikbaar op dinsdag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Of stuur een mail
naar boekingen@textielmuseum.nl.
De opbrengsten uit onze verhuuractiviteiten komen
volledig ten goede aan het TextielMuseum.

Ruimtes TextielMuseum

Meeting Room I
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Vaste opstelling
Capaciteit
Beamer
Flip-over
Catering in ruimte

blok
12 personen
ja
ja
ja

Prijs per dagdeel

€ 200

Prijs per dag

€ 350

Meeting Room II

Meeting Room II
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Vaste opstelling
Capaciteit
Beamer
Flip-over
Catering in ruimte

carré
20 personen
ja
ja
ja

Prijs per dagdeel

€ 225

Prijs per dag

€ 400

Auditory

Auditory
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Vaste opstelling
Capaciteit
Beamer
Geluidsinstallatie
Flip-over
Catering in ruimte

theater
100 personen
ja
ja
op aanvraag
nee

Prijs per dagdeel

€ 400

Prijs per dag

€ 750

Foyer

Foyer
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Capaciteit
Beamer
Flip-over
Catering in ruimte

80 personen
op aanvraag
op aanvraag
ja

Prijs
Prijs
Prijs
Prijs

incl. bij huur Auditory
€ 300
incl. bij huur Auditory
€ 550

per
per
per
per

dagdeel
dagdeel anders
dag
dag anders

Zalenoverzicht

Zaalhuurprijzen

Meeting Room I

Meeting Room I

Vaste opstelling
Capaciteit
Beamer
Flip-over
Catering in ruimte

blok
12 personen
ja
ja
ja

Meeting Room II
Vaste opstelling
Capaciteit
Beamer
Flip-over
Catering in ruimte

carré
20 personen
ja
ja
ja

Per dag

€ 350

Per dagdeel

€ 225

Per dag

€ 400

Auditory
theater
100 personen
ja
ja
op aanvraag
nee

Foyer
Capaciteit
Beamer
Flip-over
Catering in ruimte

€ 200

Meeting Room II

Auditory
Vaste opstelling
Capaciteit
Beamer
Geluidsinstallatie
Flip-over
Catering in ruimte

Per dagdeel

Per dagdeel

€ 400

Per dag

€ 750

Foyer
80 personen
op aanvraag
op aanvraag
ja

Per dagdeel

€ 300

Per dag

€ 550

inclusief bij huur Auditory

Het TextielMuseum beschikt in alle ruimtes over een
uitstekende wifi-verbinding. Indien u gebruik maakt
van de beamer, vragen wij u om zelf een laptop te
verzorgen (u kunt eventueel een Windows-laptop van
ons gebruiken).
De Foyer kan in combinatie met het Auditory worden
gehuurd. In de Foyer zijn een garderobe en toiletten
aanwezig.

De zaalhuurprijzen zijn inclusief vrije toegang tot het
museum. Tijdens uw aanwezigheid heeft uw gezelschap
de gelegenheid om het museum te bezoeken tijdens
openingstijden.
Een dagdeel is maximaal 4 uur. Dinsdag t/m vrijdag: een
ochtend (vanaf 9.00 uur) of een middag (tot 17:00 uur).
Een dag is vanaf 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag en
zondag: op aanvraag.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en gelden voor 2020.
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Proef de sfeer
van deze unieke
locatie tijdens uw
bijeenkomst
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Catering

Meeting Rooms

Vergaderarrangementen
4-uurs

1 dagdeel

Vergaderlunch
€ 13,50

- Onbeperkt koffie en thee
- Flessen bronwater
- Textielbonbon
Overige dranken op basis van nacalculatie conform actuele prijslijst

4-uurs
en lunch

1 dagdeel

Diverse broodsoorten rijkelijk belegd met een
keuze uit:
- Spaanse kaas (v)
- eisalade (v)
- tonijnsalade
- serranoham
- hummus (v)
- brie met chutney (v)
- zalm met aioli

€ 27,50

Onbeperkt koffie en thee
Flessen bronwater
Textielbonbon
Vergaderlunch

Frisse salade (v)
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

Overige dranken op basis van nacalculatie conform actuele prijslijst

2 dagdelen

€ 37,50

- Onbeperkt koffie en thee
- Flessen bronwater
- Textielbonbon tijdens het
ochtendprogramma
- Vergaderlunch
- Hartige versnapering tijdens het
middagprogramma
Overige dranken op basis van nacalculatie conform actuele prijslijst

(v) = vegetarisch
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Huisgemaakte vegetarische soep

Brabants krentenbrood
-

8-uurs
en lunch

Uw bijeenkomst in één van de Meeting Rooms boekt
u in combinatie met een vergaderarrangement. Alle
prijzen zijn per persoon. Zo kan de vergaderlunch
geserveerd worden in de zaal zelf, in het TextielCafé
of in de Foyer. Welke ruimte is afhankelijk van de
groepsgrootte en beschikbaarheid van de ruimtes.

Catering

Auditory

Uw bijeenkomst in het Auditory boekt u in combinatie
met één of meerdere van de volgende arrangementen.
Alle prijzen zijn per persoon. De catering zal verzorgd
worden in de naastgelegen Foyer. Dit is een gezellige
open ruimte die opvalt door de mooie gekleurde
banken en versierde balken. Er zijn tevens 32
zitplaatsen aan 8 ronde tafeltjes.

Ontvangst

Lunch

Onbeperkt koffie en thee gebaseerd op 30 minuten

Vanaf 6 personen en gebaseerd op 1 uur

Koffie en thee met een koekje
€ 3,90
Koffie en thee met een luxe bonbon
€ 4,90
Koffie en thee met appeltaart
€ 6,50
€ 6,80
Koffie en thee met gebak
(een selectie van gebak, afgestemd op het seizoen)

Groepslunch

€ 13,50

- Diverse broodsoorten belegd met een keuze uit:
Spaanse kaas (v), eisalade (v), tonijnsalade,
serranoham, hummus (v), brie met chutney (v)
- Brabants krentenbrood
- Frisse salade (v)
- Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

Luxe groepslunch

€ 16,50

- Huisgemaakte vegetarische soep
- Diverse broodsoorten belegd met een keuze uit:
Spaanse kaas (v), zalm met aioli,
hummus (v), fricandeau met tonijnmayonaise,
serranoham, jonge geitenkaas met chutney (v)
- Brabants krentenbrood
- Frisse salade (v)
- Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

Warme uitbreiding bij de lunch
Brabants worstenbroodje
Broodje rundvleeskroket
Broodje oesterzwamkroket (v)
Broodje garnalenkroket

(v) = vegetarisch
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€
€
€
€

3,00
3,25
3,25
4,25

Catering

Uw bijeenkomst in het Auditory boekt u in combinatie
met één of meerdere van de volgende arrangementen.
Alle prijzen zijn per persoon. De catering zal verzorgd
worden in de naastgelegen Foyer. Dit is een gezellige
open ruimte die opvalt door de mooie gekleurde
banken en versierde balken. Er zijn tevens 32
zitplaatsen aan 8 ronde tafeltjes.

Auditory

Borrel
Vanaf 10 personen en gebaseerd op 1 uur
Vanaf 10 personen en gebaseerd op 1,5 uur

Dranken
€ 12,50
€ 17,50

- Onbeperkt drankenassortiment
- Borrelplank met diverse lekkernijen (3 per persoon)
o.a. olijfjes, diverse kaas- en worstsoorten,
groentechips, Amsterdamse uitjes

Luxe borrel
Vanaf 10 personen en gebaseerd op 1 uur
Vanaf 10 personen en gebaseerd op 1,5 uur

€ 16,00
€ 21,00

- Onbeperkt drankenassortiment
- Borrelplank met diverse luxe lekkernijen
(5 per persoon) o.a. olijfjes, diverse kaas- en
worstsoorten, groentechips, Amsterdamse uitjes
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Vanaf 10 personen en gebaseerd op 1 uur
Vanaf 10 personen en gebaseerd op 1,5 uur
- Onbeperkt drankenassortiment
- Zoutjes op tafel

€ 11,50
€ 13,50

Bereikbaarheid
Bezoekadres

Openingstijden

Goirkestraat 96
5046 GN Tilburg

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag & zondag

www.textielmuseum.nl

Op maandag is het TextielMuseum gesloten.

Telefoon afdeling boekingen: 013 549 45 64
Mail: boekingen@textielmuseum.nl
Telefoon algemeen: 013 536 74 75
Mail: info@textielmuseum.nl

Parkeren
In de omgeving van het museum is het vrij parkeren.

Openbaar vervoer
Van het NS-station Tilburg is het museum bereikbaar
met buslijn 5, richting Noord-Stokhasselt, halte
Kasteeldreef.
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10.00 tot 17.00 uur
12.00 tot 17.00 uur

