
 Humanity House: 
verhuur & events



Het Humanity House is een locatie met een verhaal

Welkom bij het Humanity House, een inspirerende ver- 
gader- en evenementenlocatie in Den Haag. De combi-
natie van een monumentaal pand met een rijke geschie-
denis en een museum met een bijzonder verhaal, maakt 
het Humanity House tot een unieke locatie.

Het pand is gelegen aan de Prinsegracht te Den Haag 
en uitstekend bereikbaar met het openbaar en eigen ver- 
voer. Sinds 2010 vervult het pand de rol van een mu- 
seum waarin je hoort, ziet en ervaart wat het is om te moe-
ten vluchten. Naast een museum is het Humanity House 
ook een ontmoetingsplek waar regelmatig debatten,  
filmavonden en andere activiteiten plaatsvinden. 

Ten slotte biedt Humanity House verschillende educatie-
programma’s die wereldproblemen dichter bij kinderen 
en jongvolwassenen brengt. Het verhuren van onze zalen 
geeft ons de mogelijkheid om deze activiteiten te kunnen 
doen. We verhuren zes verschillende zalen met allen een 
eigen karakter.

INFORMATIE 

reserveren@humanityhouse.org

070-31 00 057

Wil je meer informatie over het huren van een zaal, of 
wil je een afspraak maken voor een bezichtiging? Neem 
dan tijdens kantooruren contact op met Jari Kösters of  
Dorinda Hovenga.

BERNARD VAN LEER FOUNDATION: “Met collega’s een middag door- gebracht in het Humanity House, waarbij we ook het museum hebben bezocht. Iets wat ik iedereen kan aanbevelen die wil weten hoe het is om halsoverkop huis en haard te moeten verlaten. We hadden ook nog een gesprek met een vluchteling uit Syrië. Erg aangrijpend, zonder dat het sentimenteel wordt.



Genève Zaal

De Genève Zaal is een multifunctionele theaterzaal met 
een bijbehorende foyer waar ruimte is voor groepen tot 
100 personen.

De zaal beschikt over een vaste theateropstelling en 
is geschikt voor seminars, debatten, presentaties, 
workshops en filmvertoningen. Door de intieme setting 
nodigt de Genève Zaal van het Humanity House uit tot 
interactie. In de aangrenzende foyer kun je je gasten 
ontvangen, of lunches, (walking) diners en afsluitende 
borrels organiseren. In de zaal zijn moderne technische 
faciliteiten aanwezig zoals een beamer, scherm, audio- 
installatie, microfoons en wifi. Tijdens de bijeenkomst zal 
een technisch medewerker je waar nodig assisteren.

DETAILS
Prijs per dag:  € 775*
Prijs per dagdeel:  € 525*
Aantal personen:  75 personen met rugleuningen,  
 maximaal 100 personen zonder  
 rugleuningen
Opstelling:  Vaste theateropstelling
Aanwezig:  Beamer en scherm, katheder, wifi,  
 audio-installatie, microfoons en   
 aangrenzende foyer

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw. 
Ook te huur buiten openingstijden van het museum.

theater
100 p

FUNX:  “ Ik had letterlijk niks aan te merken  op zowel de locatie, de catering als het boekings- 
proces. De organisatie van Humanity House was 
ontzettend behulpzaam en je voelde dat zij ook enthousiast waren over het evenement.  

De zaal had precies de uitstraling die wij zochten 
 en was precies groot genoeg. De productie- 

ruimte was heel ruim, alles wat nodig was was aanwezig en de catering was heerlijk.



Den Haag Zaal

Dit voormalige koetshuis is gerenoveerd tot een prach- 
tige, lichte ruimte geschikt voor groepen tot 20 per- 
sonen.

De Den Haag Zaal bevindt zich in het Koetshuis achter 
het Humanity House. In deze lichte, ruime zaal staat een 
grote vergadertafel met comfortabele stoelen. Hierdoor 
leent de ruimte zich uitstekend voor vergaderingen en 
besloten diners voor groepen tot 20 personen. In de zaal 
zijn moderne technische faciliteiten aanwezig, zoals een 
beamer, scherm en wifi.

RAAD VAN CULTUUR:  “ Iedereen was heel erg tevreden over de  locatie en jullie service. Het was een geslaagde dag, vooral ook door jullie ondersteuning. De lunch was erg  lekker trouwens.  
 

vergader / diner
20 p

DETAILS
Prijs per dag:  € 325*
Prijs per dagdeel:  € 225*
Aantal personen:   20 in diner- of vergaderopstelling
Aanwezig:   wifi, grote vergadertafel, krijtbord, 

beamer en scherm

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw. 
Ook te huur buiten openingstijden van het museum.



New York Zaal

 De New York Zaal bevindt zich op de bovenste verdieping 
van ons monumentale pand. De sfeervolle zaal is geschikt 
voor groepen tot 40 personen.

Dankzij de authentieke sfeer en het intieme karakter is de 
New York Zaal uitermate geschikt voor een vergadering, 
training, brainstormsessie of workshop. Daarnaast leent 
deze ruimte zich uitstekend voor besloten diners en 
borrels. In de zaal zijn moderne technische faciliteiten 
aanwezig, zoals een beamer, scherm, audio-installatie 
en wifi.

DETAILS
Prijs per dag:  € 325*
Prijs per dagdeel:  € 225*
Aantal personen:   40
Aanwezig:   wifi, audio-installatie, whiteboard, 

beamer en scherm

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw. 
Ook te huur buiten openingstijden van het museum.

MINISTERIE VAN  VEILIGHEID EN JUSTITIE:  “Wij hebben een fantastische dag gehad.  Locatie, service en catering waren beter  dan perfect. Ook de ervaringsreis was  zeer indrukwekkend.

diner
20 p

vergader
20 p

theater
40 p

carré
20 p

u-vorm
20 p

feest /receptie
40 p

workshop
30 p



Wenen Zaal

De Wenen Zaal bevindt zich in het voormalige 
Koetshuis achter het Humanity House, gelegen aan 
onze binnentuin. Op de bovenste verdieping van dit 
Koetshuis staat een grote vergadertafel voor groepen 
tot 24 personen. In de zaal zijn (technische) faciliteiten 
aanwezig zoals een beamer, scherm, wifi en een krijt-
muur. Aangrenzend aan de Wenen Zaal bevindt zich 
een kleine break-out ruimte voor maximaal 6 personen 
die kosteloos gebruikt kan worden bij het huren van de 
Wenen Zaal. Daarnaast kan er geluncht worden op het 
aangrenzende terras en kan het terras uiteraard ook 
gebruikt worden voor werksessies.

DETAILS
Prijs per dag:  € 325*
Prijs per dagdeel:  € 225*
Aantal personen:   24
Aanwezig:   wifi, audio-installatie, whiteboard, 

krijtbord, beamer en scherm.

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw. 
Te huur buiten openingstijden van het museum.

FUGRO:  “ Prettige communicatie vooraf. Super locatie; hele fijne zaal ook qua akoestiek. De techniek en de catering waren prima verzorgd! Goede bereikbaarheid, parkeergarages op paar minuten afstand. Ook zeer goed bereikbaar met het OV.

vergader
20 p

workshop
24 p



Parijs Zaal 

De Parijs Zaal bevindt zich in het voormalige Koetshuis 
achter het Humanity House, gelegen aan onze binnen-
tuin. Op de bovenste verdieping bevindt zich deze ruimte, 
waar veel natuurlijk zonlicht binnenkomt door het 
dakraam en de karakteristieke ramen aan de zijkant.  
De zaal is geschikt voor maximaal 12 personen. In 
deze zaal zijn (technische) faciliteiten aanwezig zoals 
een beamer, wifi en een krijtmuur. Daarnaast kan er 
geluncht worden op het aangrenzende terras en kan het 
terras uiteraard ook (kosteloos) gebruikt worden voor 
werksessies.

DETAILS
Prijs per dag:  € 275*
Prijs per dagdeel:  € 175*
Aantal personen:   12
Aanwezig:   wifi, audio-installatie, whiteboard, 

krijtbord en beamer

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw. 
Ook te huur buiten openingstijden van het museum.

vergader
12 p



Nairobi Zaal

De Nairobi Zaal is een inspirerende ruimte met een 
plafond vol ornamenten en veel daglicht dankzij de 
grote ramen. Deze multifunctionele zaal wordt zowel 
gebruikt voor vergaderingen, trainingen, presentaties en 
workshops als voor lunch en diner.

Bij zomers weer kan de Nairobi Zaal perfect ge-
combineerd worden met ons buitenterras, wat zich direct 
naast de Nairobi Zaal bevindt. Ook de ruimte naast 
de Nairobi Zaal kan indien gewenst gebruikt worden 
als breakout-zaal. De Nairobi Zaal is geschikt voor 
groepen tot 30 personen. Technische faciliteiten zoals 
wifi, beamer, scherm en audio-installatie zijn in de zaal 
aanwezig. Wat deze ruimte extra bijzonder maakt, is 
dat de wanden bedekt zijn met duizenden foto’s van de 
wereldberoemde kunstenaar Ai Weiwei.

DETAILS
Prijs per dag:  € 325*
Prijs per dagdeel:  € 225*
Aantal personen:  30
Aanwezig:   wifi, audio-installatie, whiteboard, 

beamer en scherm

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw.  
Ook te huur buiten openingstijden van het museum.

GERECHTSHOF DEN HAAG:

“Het Humanity House biedt een leuke, inspirerende locatie om te vergaderen. De medewerkers zijn zeer vriendeljk. Goed bereikbaar met het OV en genoeg parkeergelegenheid in de buurt.diner
12 p

feest /receptie
30 p

u-vorm
12 p

theater
30 p



Het Humanity Café

Het museumcafé van het Humanity House is de perfecte 
locatie voor informele groepsbijeenkomsten, zoals 
diners, borrels of workshops. Laat je gasten genieten van 
heerlijke hapjes en drankjes in een sfeervolle omgeving. 
In ons café serveren wij niet alleen de lekkerste espresso, 
cappuccino of latte macchiato, maar ook thee, sap, wijn 
en bier. Alles vers en fair trade. 

Bij mooi weer kan je gebruikmaken van ons grote 
buitenterras aan de achterkant van het museum. Ervaar 
de rust en ruimte van onze binnenplaats in het centrum 
van Den Haag!

DETAILS
Prijs per avond € 225*
Aantal personen  Tot 35
Aanwezig  wifi, grote vergadertafel

* Prijzen zijn excl. techniek, personeel, catering en btw. 
Ook te huur buiten openingstijden van het museum.

POST NL:  “ Perfecte locatie voor zowel een workshop 
als voor presentaties. De ruimtes zijn origineel ingericht en het terras is heerlijk. Zeker een aanrader!

feest /receptie
35 p



Overzicht zalen / Tarieven

Genève Zaal Den Haag Zaal New York Zaal Wenen Zaal Parijs Zaal Nairobi Zaal Humanity Café

(met buiten- 

terras)

Oppervlakte 180 m2 54 m2 66 m2  43 m2 25 m2 35 m2 39 m2

Aantal personen vergadering In overleg 20 20 20 12 12 14

Aantal personen theateropstelling 100 - 40 - 12 30 35

Aantal personen borrel 100 - 40 - - 30 40

Aantal personen diner In overleg 20 20 18 - 12 16

Aantal personen workshopopstelling - 20 30 24 - - -

Prijs dagdeel* Prijs dag*

Genève Zaal € 525,- € 775,-

Den Haag Zaal € 225,- € 325,-

New York Zaal € 225,- € 325,-

Wenen Zaal € 225,- € 325,-

Parijs Zaal € 175,- € 275,-

Nairobi Zaal € 225,- € 325,-

Humanity Café (met buitenterras) € 225,- (‘s avonds van toepassing) n.v.t.

*Prijs is exclusief techniek, personeel, catering en btw



Arrangementen

Ben je op zoek naar een origineel groeps- of bedrijfsuitje? Of wil je je training, workshop, 
vergadering of lezing extra betekenis geven? Met een groepsarrangement op maat zorgen 
we voor een bijzondere beleving. Hierbij vindt je een overzicht van onze arrangementen. 
Uiteraard is het combineren van arrangementen of het opsplitsen van grote groepen 
mogelijk.

GROEPSBEZOEK AAN ONS MUSEUM
Het Humanity House laat jou en je gasten ervaren hoe het voelt om te moeten vluchten. 
Via een ervaringsreis door het museum stap je in de schoenen van een vluchteling. Daarna 
ontmoet je (virtueel) acht vluchtelingen die hun indrukwekkende vluchtverhaal delen. 
• Ontvangst en welkom door Humanity House-medewerker
• Museumbezoek duurt ongeveer één uur
• Prijs per persoon: €9,50
• Prijs per persoon bij groepen vanaf 10 personen: €6,50

LEVENSVERHAAL VLUCHTELINGEN AMBASSADEUR
Hoe is het om te moeten vluchten? En hoe is het om daarna in Nederland een bestaan op te 
bouwen? Dat en nog veel meer kom je te weten tijdens een ontmoeting met een Vluchtelingen 
Ambassadeur. Vluchtelingen Ambassadeurs zijn (voormalige) vluchtelingen die hun levens-
verhaal vertellen in de vorm van een interactieve presentatie. Door het persoonlijke contact 
met een Ambassadeur krijgt ‘een vluchteling’ een gezicht en een stem.
• Interactieve presentatie duurt één uur 
• Prijs per groep: €150,- 

DE HUMANITY HOUSE PUBQUIZ
De Humanity House PubQuiz test je je kennis over rampen, conflicten, vrede en veiligheid 
in verschillende rondes: een kennis-en-feitenronde, een muziekronde en een filmronde. De 
PubQuiz is op verzoek ook op maat te maken.
• Ontvangst en welkom door spelleider
• De PubQuiz bestaat uit 3 rondes van ongeveer 20 minuten
• Na afloop ontvang je de felbegeerde PubQuiz trofee
• Prijs per groep: €100,-
  
PRESENTATIE HUMANITAIR OORLOGSRECHT
Het Humanitair Oorlogsrecht probeert gewapende conflicten een stukje menselijker 

te maken. Een ervaren vrijwilliger van het Rode Kruis gaat in op vragen als: Wat zijn de 
dilemma’s die je tegenkomt als hulpverlener in een conflictgebied? Welke partijen zijn be-
trokken bij een conflict? En welke regels gelden tijdens conflicten?
• Prijs presentatie: €150,-
• Interactieve presentatie duurt één uur

CATERING EN HIGH TEA
Al onze arrangementen zijn uit te breiden met catering op maat. Zo kunnen we jou en je 
gasten ontvangen met koffie, thee en diverse zoetigheden. Een uitgebreide lunch of een heer- 
lijke High Tea behoren ook tot de mogelijkheden.
• Prijs per persoon voor een High Tea: vanaf €10,-
• Dieetwensen? Onze cateraar Juni Lekkernijen kan hier rekening mee houden

We bespreken graag je wensen voor een geslaagd arrangement in het Humanity House. 



Overige informatie

TECHNISCHE FACILITEITEN
Alle zalen beschikken over reguliere faciliteiten en tech-
nische installaties zoals beamers, geluidsinstallaties en 
microfoons. Er is een technisch team beschikbaar dat 
je graag assisteert waar nodig en begeleidt tijdens je 
evenement.

CATERING
Onze vaste cateraars, Juni en Lekker Brood, staan voor 
duurzaamheid en een sociale arbeidsmarkt. Ze werken 
uitsluitend met biologische en seizoensgebonden pro- 
ducten. Ook verwerken ze met partner Instock kilo’s 
gered groenten en fruit in frisse salades, warme ge-
rechten en kleurrijke spreads om zo voedselverspilling 
tegen te gaan. Samen met Juni hebben wij catering-
arrangementen samengesteld, maar je kunt bij ons 
natuurlijk ook terecht met specifieke cateringwensen.  
De mogelijkheden variëren van diverse zoetigheden tot 
een uitgebreide borrelplank en van walking dinners tot 
een biologische lunch. 

OFFERTE OP MAAT
Heb je specifieke wensen of wil je een evenement 
organiseren voor meer dan 100 personen? Wij denken 
graag met je mee en beschikken over samenwerkings-
verbanden met locaties in de buurt waaronder het Paard 
voor grotere evenementen en/of bijeenkomsten.

MEETINGREVIEW
SCORE:  

8,9
222 REVIEWS

http://meetingreview.com/
http://meetingreview.com/
http://meetingreview.com/
http://meetingreview.com/


Route en contact

BEREIKBAARHEID
Het Humanity House is te vinden in het centrum van 
Den Haag bij de Grote Markt en is daardoor uitste- 
kend bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je met 
de auto, dan is er voldoende parkeergelegenheid in het 
Q-park aan de Grote Markt (op loopafstand). We kun-
nen je helpen met het verzorgen van uitrijkaarten.

AUTO
Het Humanity House is het beste te bereiken vanuit de 
richting A4, A12, A13 via de Vaillantlaan (tip: voer eerst 
Vaillantlaan in en vervolgens Prinsegracht op je navi-
gatie) of vanuit de richting A/N44 via Mauritskade en 
Jan Hendrikstraat (tip: voer eerst Mauritskade en vervol-
gens Prinsegracht in op je navigatie).

OPENBAAR VERVOER
Vanaf Den Haag CS:
•  Tram 2 richting Kraayenstein
•  Tram 3 richting Loosduinen
•  Tram 4 richting De Uithof
•  Tram 6 richting Leyenburg

Vanaf Den Haag HS:
•  Tram 16 richting Statenkwartier

Uitstappen bij halte Grote Markt

Humanity House
Prinsegracht 8,

2512GA Den Haag
t. 070 31 000 50



Prinsegracht 8, 2512GA, Den Haag 
T. 070-31 00 057 | reserveren@humanityhouse.org 
www.humanityhouse.org/zaalhuur |


