work space for professionals

WERKEN & VERGADEREN OP EEN

TOPLOCATIE

Welkom bij Igluu Den Haag
een inspirerende locatie voor uw vergadering,
training, congres, event of private dinner
work space for professionals

! meer dan 1.000m2 flexibele congresruimte inclusief twee dakterrassen met
uitzicht op de skyline van Den Haag
! geschikt voor bijeenkomsten van
2 tot 200+ personen
! karakteristiek pand met historie en
sfeervolle inrichting
! flexibele servicegerichte medewerkers
en optimale ondersteuning tijdens de
voorbereiding
! uitgebreide en zeer flexibele
mogelijkheden voor catering

een geslaagd evenement?
wij weten er alles van!
Op zoek naar een inspirerende locatie voor een
vergadering, training of event? Igluu biedt
aantrekkelijk geprijsde vergaderruimtes in een
omgeving die bruist van de ondernemingslust.

Perfect gelegen
De ligging van Igluu is
perfect. In de binnenstad,
op loopafstand van het
centraal station, bij de
gezelligste horeca en de
leukste winkelstraatjes.
Ook goed bereikbaar per
OV, fiets en auto (én op 10
minuten van het strand).

L. Couperusplein 2
2514HP Den Haag

Centraal gelegen in de binnenstad van Den Haag,
van alle gemakken voorzien en met een
uitstekende service.

P

P

15 min
1200m

Bel ons voor meer info

085 773 7703

wij helpen u graag!
Heeft u bijzondere wensen of bent u op zoek naar
een verrassende onderbreking van een lange dag
vergaderen? Niets is ons te gek. Vraag het ons
gerust. Wij helpen u graag.

Bel ons op 085 773 7703

Meer dan
vergaderen
Igluu Den Haag is flexibel
en veelzijdig. Dat betekent
dat er ook ruimte is voor
recepties, private dining,
teambuilding of een borrel
met BBQ op het terras.
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Bel ons voor meer info

085 773 7703
Receptie

dát is pas lekker vergaderen!

Onze penthouse etage "Op Haagse Hoogte" is
uitermate geschikt voor borrels en recepties.
Inclusief bar en eigen dakterras.

Vanzelfsprekend verzorgen wij graag een ontbijt, lunch, aangeklede borrel of uitgebreid
diner bij ons op locatie. Maar ook het vergaderen zelf wordt een stuk aangenamer met
een lekkere snack, gezonde break of zoete inval. Er kan heel veel bij Igluu Den Haag.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Private dining
Smaakvol dineren in een exclusieve setting? Bij Igluu
kunt u terecht voor diners tot 120 personen of
walking dinners tot 200 personen. Wij koppelen u
graag aan één van onze top-cateraars.

Terras & BBQ
Een borrel of BBQ na afloop van uw bijeenkomst op
een van onze dakterrassen met schitterend uitzicht
over de binnenstad van Den Haag? Het kan!

Teambuilding
Wat dacht u van een mega-tafelvoetbaltoernooi of
een pubquiz in onze gezellige Majesteit zaal? Of
liever iets anders? Wij helpen je graag aan leuke
ideëen.

Majesteit zaal met ruimte
tot 200 personen, met bar
en eigen dakterras.

Diverse subruimtes voor parallel
sessies, inclusief board room
met eigen dakterras

3e etage
de Ode - flexibel in te delen
Op de derde etage beschikken we over een compacte boardroom
én een grote open en flexibel in te delen L-vormige ruimte. Inclusief
eigen pantry, garderobe en (koffie) bar.
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Psyche

met airco

trappenhuis
& lift

Op Haagse
Hoogte
Een hele etage voor jezelf!
Igluu Den Haag beschikt over een exclusieve
etage met meerdere ruimtes en twee
dakterrassen met een fantastisch uitzicht over
de Haagse binnenstad.
Omdat het hier gaat om de hoogst gelegen
etage van het pand en deze uitkijkt over Den
Haag hebben we de etage de toepasselijke
naam Op Haagse Hoogte gegeven. De etage
biedt ruimte voor bijeenkomsten tot 200
personen in theater of 60 personen in carré.
Meer weten? Bel ons op 085 773 7703

De Ode

Uiteraard kan de
ruimte op deze
derde etage
uitstekend
gecombineerd
worden met de
ruimtes op de 4e
en 5e etage.

De Ode – lichte grote open
ruimte. Flexibel in te delen.
Ideaal voor meerdaagse
bijeenkomsten. Inclusief bar
annex koffiecorner.
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Psyche – compacte
vergaderruimte met veel
daglicht. Direct naast de Ode
en daarom perfect als subzaal.
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legenda - capaciteit in personen : car = carre, the = theater, rec = receptie, cab = cabaret, sk = stoelenkring

4e etage
werken & vergaderen op één etage

4e etage

Op de vierde etage bevinden zich flexplekken, kantoor-units, vergaderruimtes en een
lounge. De vergaderruimtes op deze etage zijn geschikt voor bijeenkomsten van 2 tot 80
personen.
Herakles – grote ruimte met
veel licht en uitzicht op de
Mauritskade. Flexibel in te
delen.

Lounge

Herakles
Xerxes
Stille Kracht
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Stille Kracht – ruimte met
uitzicht op de Mauritskade.
Flexibel in te delen.

Metamorfoze

al onze ruimtes hebben airco

Lucrezia

De ruimtes op deze etage kunnen uitstekend worden gecombineerd met de ruimtes
op de 3e en 5e etage.

Lucrezia – Flexibel in te delen
ruimte met veel licht, inclusief
zithoekje én een eigen pantry
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Metamorfoze – comfortabele
ruimte met veel daglicht en
uitzicht op de Haagse
binnenstad. Flexibel in te
delen.
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Xerxes – Knusse ruimte voor 2
tot 6 personen.
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legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, sk = stoelenkring, cab = cabaret

legenda - capaciteit in personen : car = carre, the = theater, cab = cabaret, sk = stoelenkring
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5e etage
exclusieve penthouse etage

5e etage

De vijfde en tevens hoogste etage is iets kleiner dan de onderliggende etages, maar
daardoor niet minder mooi. Deze etage beslaat maar liefst 400 vierkante meter en
beschikt over twee dakterrassen met een magnifique uitzicht op de Haagse binnenstad.
Ideaal voor bijeenkomsten tot 200 personen.

Extaze

Op Haagse
Hoogte

Dyonizos
Fidessa

Majesteit

Babel – zeer ruim dakterras
met betoverend uitzicht op de
Haagse binnenstad. Direct
gelegen aan zaal Majesteit.
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Eline Vere

Extaze – knusse, intieme
‘board room’. Met ruime ovale
tafel en LCD monitor voor
presentaties.
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Babel
Berg van Licht

al onze ruimtes hebben airco
De vijf ruimtes en twee dakterrassen op deze etage zijn ideaal voor een kleine conferentie
in een exclusieve setting. Als extra op deze etage twee belcellen en twee skype- en
focushokjes. Uiteraard goed te combineren met de ruimtes op de 3e en 4e etage.
Majesteit – grote lichte ruimte
met dakterras. Flexibel in te
delen. Ideaal voor meerdaagse
bijeenkomsten. Inclusief luxe
bar annex koffiecorner.

Dyonizos– compacte
vergaderruimte voor 4 tot 6
personen. Inclusief LCD
monitor voor presentaties.
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Fidessa – flexibel in te delen
vergaderruimte. Inclusief LCD
monitor voor presentaties.
Middels flexwand te koppelen
met Eline Vere.
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legenda - capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret, sk = stoelenkring

legenda - m2 = oppervlakte, capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret

5e etage
Enthousiaste klanten gingen u voor
Eline Vere – zeer lichte
'boardroom' met grote ovale
tafel met directe toegang tot
het dakterras. Middels flexwand
te koppelen met Fidessa.
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Berg van Licht – groot
vierkant dakterras met
betoverend uitzicht op de
Haagse binnenstad. Direct
gelegen aan zaal Eline Vere.
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‘een prettige en bijna huiselijke
sfeer met professionele uitstraling’
Ministerie Infrastructuur & Milieu

‘de service bij Igluu Den Haag is
er een die je een keer móet
ervaren. Geweldig!’

Igluu Den Haag is gevestigd in het voormalige
hoofdkantoor van mijnbouwmaatschappij Billiton.
Het gebouw is een ontwerp van architect Co
Brandes in de stijl van de Nieuwe Haagsche School
met imposante trappenhuizen en prachtige glasin-lood ramen.
Het pand werd gebouwd in1938 op de plek van
de in 1919 afgebrande OranjeKazerne, direct naast
het geboortehuis van Louis Couperus - door velen
beschouwd als een van de grootste schrijvers die
Nederland heeft voortgebracht.

‘een professioneel Igluu team,
een zeer prettige omgeving
en een heerlijke lunch’
Autoriteit Consument
en Markt

NWO

‘Igluu is our first choice.
We really enjoy working
with their team’
Oxfam Novib

legenda - capaciteit in personen : car = carre, the= theater, rec=receptie, cab = cabaret, sk = stoelenkring

Locatie met historie
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‘everyone was really helpful.
we highly recommend Igluu’

‘de juiste locatie voor een
meerdaagse conferentie. wij
komen graag terug!’

T-Mobile

CARE Nederland

Lekker vergaderen en blij weer naar huis!
Bij Igluu vinden we het belangrijk dat uw bijeenkomst soepel verloopt en dat
iedereen het naar de zin heeft. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Ons event- en salesteam denkt graag met u mee.
Bel ons voor een offerte - 085 773 7703

Probeer ook onze
vergaderlocatie
in Eindhoven!
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Wat is er nog meer mogelijk bij Igluu?

Den Haag

Eindhoven

Luxe kantoorunits
& flexibele werkplekken

Zakelijk adres &
inschrijving KvK

Bij Igluu huur je een luxe kantoorruimte of flexplek in
een dynamische werkomgeving. Door de open en
ruime indeling komen coworkers en bezoekers van
Igluu elkaar in de wandelgangen tegen. Dat is niet
alleen gezellig, maar ook goed voor de contacten. In
sommige gevallen komt het zelfs tot een vruchtbare
samenwerking.

Ben je op zoek naar een
zakelijk adres, waarmee je je
tevens in kunt laten
schrijven bij de KvK? Wil je
je post laten doorsturen?

De flexplekken en kantoorunits zijn modern en stijlvol
ingericht, met royale, gedeelde voorzieningen. Zo
kun je gebruik maken van diverse ruimtes om klanten
te ontvangen, te vergaderen, trainingen te geven of
events te houden.
Gasten worden welkom geheten door ons gedreven
team. De community manager van Igluu is dagelijks
aanwezig en zorgt dat alles in het pand op rolletjes
loopt.

Ook dan ben je bij Igluu aan
het goede adres.

Bel voor meer info

085 773 7703
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