
‘Een weekend lang genieten 
met relaties en medewerkers’
Dam tot Dam Park 2020 
19 & 20 september

HOSPITALITY | BUSINESS | SPONSORING



FESTIVAL
Het Dam tot Dam Park, gelegen in het 
Burgemeester in ‘t Veldpark in Zaandam, 
is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Verschillende artiesten en DJ’s zorgen 
zaterdag en zondag voor uniek enter-
tainment. Dit maakt het Dam tot Dam 
Park de perfecte basis om je klaar te 
maken voor deelname en achteraf je 
prestatie te vieren! 

BUSINESSDORP
Voor bedrijven, organisaties en goede 
doelen geldt het Dam tot Dam Park als 
perfecte locatie om medewerkers en/of 
relaties zowel voor als na het hardlopen 
of wandelen te ontvangen. Ideaal wan-
neer je met groepen deelneemt aan de 
Dam tot Damloop en voor- en achteraf 
samen wilt komen als groep. 

Met 87.000  
deelnemers  
het grootste  

sportieve weekend 
van Nederland!

Het Dam tot Dam Weekend is met 87.000 deelnemers het grootste 
sportieve weekend van Nederland. Het Dam tot Dam Park vormt 
jaarlijks dé plek waar businessteams, individuele deelnemers en 
supporters van alle sportieve Dam tot Dam evenementen 
samenkomen. 

Dam tot Dam Park 2020 
19 & 20 september



Alle arrangementen  
zijn onmiddelijk klaar 

voor gebruik.

Hospitality 
arrangementen
Er zijn een zestal basisarrangementen welke variëren 
in grootte. Alle arrangementen zijn "turnkey” en dus 
onmiddellijk klaar voor gebruik. De arrangementen 
zijn beschikbaar voor zondag én zaterdag. 

STANDAARD INBEGREPEN ZIJN:
• Huur unit met egale cassette vloer  

voor zaterdag & zondag
• Op- & afbouw unit
• Standaard meubilair
• Inrichting van de unit
• Basisverlichting (TL) bij gebruik unit op zaterdag 

(prijs sfeerverlichting op aanvraag)
• Naambord
• Koeling
• 1x vrije stroomaansluiting 220V
• Gebruik van de centrale toiletfaciliteiten
• Afvalverwerking & schoonmaak

Alle prijzen zijn exclusief BTW, catering en aanvullende  
faciliteiten of diensten. Producten kunnen afwijken van  
de getoonde afbeeldingen.



ARRANGEMENT A 
Deze unit van circa 25 m2 is geschikt voor  
bedrijven met maximaal 2 deelnemende 
teams (max 20 pers.)

Bovenop de standaard faciliteiten 
zijn inbegrepen:
• 2 statafels 
• 1 picknickset 
• 1 koelkast 
• 1 buffettafel voor inschenken  

van dranken 

ARRANGEMENT D 
Deze unit van circa 100 m2 is geschikt voor  
bedrijven met maximaal 10 deelnemende 
teams. (max. 100 pers.)

Bovenop de standaard faciliteiten 
zijn inbegrepen:
• 6 statafels 
• 4 picknicksets 
• 2 ronde tafels met linnen 
• 16 dinerstoelen 
• 2 koelkasten 
• 1 buffettafel voor inschenken  

van dranken 

ARRANGEMENT C 
Deze unit van circa 75 m2 is geschikt voor  
bedrijven met maximaal 7 deelnemende 
teams. (max. 70 pers.).

Bovenop de standaard faciliteiten 
zijn inbegrepen:
• 6 statafels 
• 3 picknicksets 
• 1 koelkast 
• 1 buffettafel voor inschenken  

van dranken 

ARRANGEMENT F 
Deze unit van circa 200 m2 is geschikt voor  
bedrijven met maximaal 20 deelnemende 
teams. (max. 200 pers.)

Bovenop de standaard faciliteiten 
zijn inbegrepen:
• 10 statafels 
• 8 picknicksets 
• 6 ronde tafels met linnen
• 48 dinerstoelen 
• 2 koelkasten 
• 1 buffettafel 

ARRANGEMENT B 
Deze unit van circa 50 m2 is geschikt voor  
bedrijven met maximaal 5 deelnemende 
teams. (max. 50 pers.)

Bovenop de standaard faciliteiten 
zijn inbegrepen:
• 4 statafels 
• 2 picknicksets 
• 1 koelkast 
• 1 buffettafel voor inschenken  

van dranken 

ARRANGEMENT E 
Deze unit van circa 150 m2 is geschikt voor  
bedrijven met maximaal 15 deelnemende 
teams. (max. 150 pers.)

Bovenop de standaard faciliteiten 
zijn inbegrepen:
• 8 statafels 
• 6 picknicksets 
• 4 ronde tafels met linnen
• 32 dinerstoelen 
• 2 koelkasten 
• 1 buffettafel 

TE HUUR

PRIJS
€1.500,-

EX BTW

DAMTOTDAMPARK.NL/ARRANGEMENTEN

PRIJS
€2.750,-

EX BTW

PRIJS
€6.995,-

EX BTW

PRIJS
€3.750,-

EX BTW

PRIJS
€8.995,-

EX BTW

PRIJS
€4.850,-

EX BTW



Extra mogelijkheid 
om uw unit 

op maat samen 
te stellen

Het is tevens mogelijk een unit op maat  
samen te stellen. Neem voor meer  
informatie hierover contact met ons op.  
Bekijk online de extra mogelijkheden
via www.damtotdampark.nl

CATERING UNITS 
De catering bestaat uit een uitgebreid  
assortiment van dranken, overheerlijke  
hapjes en snacks en uitgebreide  
buffetten. Voor iedere vraag is er een 
passend aanbod. Het aanbod varieert van 
verse fruitsappen en energierijke repen, 
warme of koude (lunch) gerechten tot bier, 
wijn & bitterballen! 

Catering voor in de units is uitsluitend te 
bestellen bij de aangestelde partij van het 
Dam tot Dam Park.

Extra mogelijkheden
De units zijn ingericht met standaard meubilair pakketten. Deze  
zijn tegen meerprijs aan te passen & uit te breiden met bijvoorbeeld:
• Extra meubilair (bijv. extra statafels)
• Decoratie (bijv. statafelhoezen)
• Personeel (bijv. masseurs of hostesses)
• Techniek
• Terras met luxe omheining



De exploitatie van het Dam tot Dam 
Park is in handen van het sportmarketing-
bureau SportVibes in samenwerking met
Le Champion als organisator van de Dam 
tot Dam loop evenementen. JLL is, als  
vastgoedadviseur, vastgoedpartner van  
het Dam tot Dam Park.
 

Voor meer informatie over hospitality 
of sponsoring, kunt u kijken op
www.damtotdampark.nl of neem contact  
op met ons via de onderstaande gegevens. 
 
SportVibes United
dtdvip@sportvibes.nl
015-2195454

Contact

http://www.damtotdampark.nl



