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EEN MULTIFUNCTIONELE HAL    

IN HARTJE PURMEREND



OVER DE 

MARKTHAL PURMEREND

Op de plek van de voormalige veemarkt heeft een prachtige, multifunctionele hal haar
poorten geopend; de Markthal Purmerend. De naam en de uitstraling van het gebouw zijn
een ode aan de historische functie van Purmerend als marktstad. Het gebouw en haar
ligging zijn uniek en daarmee perfect voor diverse doeleinden. Zo is de locatie bij uitstek
geschikt voor onder andere themamarkten, tentoonstellingen, feesten, pop-up winkels,
zakelijke evenementen, bruiloften en publieksevenementen. Wilt u op de hoogte blijven, volg
ons dan op Instagram en Facebook:



VOOR DE STAD

Een centrale plek waar mensen samen komen. Waar publieksevenementen kunnen
plaatsvinden die de binnenstad verrijken. Maar ook een plek waar bedrijven en particulieren
terecht kunnen voor feesten, vergaderingen of productpresentaties. De Markthal wil een
centrale rol spelen in de stadspromotie en ook stichtingen en verenigingen de hand
toereiken om invulling te geven aan culturele en maatschappelijke initiatieven.



MOGELIJKHEDEN

De Markthal is uniek in vele opzichten. Zo kan de locatie met een druk op de knop aan 3 zijdes
worden opgezet en verandert de hal in een overdekt plein. Daarnaast wordt de hal casco
opgeleverd, wat betekent dat hij volledig naar eigen wens kan worden ingericht en aangekleed.
Wij werken samen met huisleveranciers op het gebied van catering, inrichting en techniek,
zodoende kunnen wij uw evenement van A tot Z voor u organiseren. Het is ook mogelijk om een
afkoopregeling te treffen en gebruik te maken van uw eigen cateraar.



De Markthal biedt een karakteristieke casco ruimte met een open uitstraling; een
binnen locatie met het buitengevoel. De locatie is voorzien van RGB-ledverlichting,
waardoor u de hal in elke gewenste kleur kunt uitlichten. Ook hangt er een fraai
geluidssysteem waar u gebruik van kunt maken tijdens uw evenement. Eventuele
uitbreidingen van techniek kunnen wij voor u realiseren. De bijna 600m2 aan
evenementenruimte kan volledig naar wens worden ingericht. Daarnaast is er de
mogelijkheid gebruik te maken van het plein voor de hal, hiervoor dient een
vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. De hoge glazen puien zijn
opvouwbaar, waardoor het plein en de hal in elkaar overlopen. Slechts enkele
minuten wandelen van de locatie bevindt zich een parkeergarage die 24 uur per dag
geopend is.

SPECIFICATIES

14 glazen puien (waarvan 10 vouwpuien)

590 vierkante meter

tot 600 personen

11 toiletten

dimbare RGB-ledverlichting

basis geluidssysteem

Wi-Fi

Binnen- & buitenterrein



CAPACITEIT

De capaciteit van de Markthal is afhankelijk van de
setting van het evenement. Hieronder vindt u een
indicatie van de capaciteit van de hal per type
evenement. Het plein betrekken bij de hal? Laat het ons
weten.

Type evenement Maximale 
capaciteit

Sitdown dinner 230

Walking dinner 450

Feest 600

Presentatie 300

Seminar/congres 200

Beurs 35 stands

Markt 35 kramen

Markt (hal + plein) 60 kramen

Type evenement Maximale 
capaciteit

Sitdown dinner 150

Walking dinner 200

Feest (sitdown) 200

Presentatie 200

Seminar/congres 200

Markt 25 kramen

Markt (hal + plein) 50 kramen

Normale situatie

Corona situatie (1,5 meter)

• De 1,5 meter  capaciteit is afhankelijk van de samenstelling van het gezelschap



Wij werken samen met huisleveranciers op het gebied van
catering, styling en techniek. Wij kunnen uw seminar,
(bedrijfs)feest, congres of bruiloft daardoor volledig
verzorgen.

MARKTHAL EVENT SERVICES



Doordat wij samenwerken met een aantal huisleveranciers, hebben wij een breed aanbod
voor elke gelegenheid en smaak. Onze cateraars en eventmanagers kunnen uw evenement
van A tot Z verzorgen. Uiteraard met fantastisch eten en drinken, maar ook de styling en
inrichting. Wij kunnen u direct met de cateraar koppelen, zodat zij uw wensen om kunnen
zetten naar een onvergetelijke ervaring. Het is ook mogelijk met een eigen cateraar te
werken. Neem gerust eens contact met ons op via info@markthalpurmerend.nl

CATERING



ARRANGEMENTEN

VANAF € 55 P.P.

O.b.v. 4 uur

Food
• 4 x party snack

• Late night snack

Drank

• Wijn/bier/fris

Inclusief
• Personeel
• Horeca inventaris

Exclusief
• Locatie huur

• Schoonmaak

VANAF € 65 P.P.

O.b.v. 4 uur

Food
• 2 x tussendoortje

• Lunch

Drank

• Koffie/Thee
• Water & Fris

Inclusief
• Personeel
• Horeca inventaris

Exclusief
• Locatie huur

• Schoonmaak

VANAF € 70 P.P.

O.b.v. 4 uur

Food
• 5 gangen menu

Drank

• Wijn/bier/fris
• Koffie/thee

Inclusief
• Personeel
• Horeca inventaris

• Meubilair

Exclusief
• Locatie huur

• Schoonmaak

VANAF € 110 P.P.

O.b.v. 4 uur

Food
• Ontvangst amuse

• 3 gangen menu

Drank

• Wijn/bier/fris
• Koffie/thee

Inclusief
• Personeel
• Horeca inventaris

• Meubilair

Exclusief
• Locatie huur

• Schoonmaak

FEEST CONGRES WALKING DINNER SITDOWN DINNER

Zoveel mensen zoveel wensen. Voor uw bruiloft, feest of seminar kunnen wij een op maat
gemaakt arrangement samenstellen. Om toch een indicatie te geven, vindt u hieronder een
overzicht van een aantal populaire arrangementen. Het betreft hier vanaf prijzen voor
minimaal 100 personen op basis van 4 uur.

* Bovengenoemde vanaf prijzen zijn ex. btw en van toepassing vanaf 100 personen.



Uw evenement is helemaal af met onze eigen foodtruck. Deze Amerikaanse schoolbus is
voorzien van een splinternieuwe, zeer volledige keuken en een bier tap. Vanuit “de
Marktmeester” serveren wij heerlijke gerechten en snacks voorbij uw evenement. De
foodtruck kan naar binnen worden gereden via de staldeuren en als mobiele keuken en
eyecatcher op uw evenement worden geplaatst. Vraag naar de mogelijkheden!

DE FOODTRUCK

M A R K T H A L P U R M E R E N D . N L

DE MARKTMEESTER



Extra geluid, verlichting, een scherm en/of een podium nodig? Onze partner in audiovisuele
dienstverlening, kent de locatie goed en kan uw wensen professioneel realiseren.

TECHNIEK



I M P R E S S I E



ZAKELIJK EVENT

De Markthal is een inspirerende plek op het bruisende horecaplein van Purmerend. Centraal
gelegen en op steenworp afstand van onze hoofdstad is het een ideale plek voor presentaties,
congressen, seminars en beurzen. Daarnaast is de Markthal ook de mooiste en grootste
showroom van de regio. Met de grote glazen puien is het de perfecte plek om uw product onder
de aandacht te brengen.
`



ZAKELIJKE

IMPRESSIE
ZAKELIJKE

IMPRESSIE



BRUILOFT

Een industriële, maar toch romantische locatie midden in het centrum. Wanneer u trouwt in de
Markthal Purmerend, weet u zeker dat u het middelpunt van de aandacht bent. De reusachtige
glazen puien maken de ruimte licht en vormen een prachtige achtergrond voor een
romantische ceremonie. De locatie kan bovendien worden opgedeeld in verschillende ruimtes
die allen naar wens kunnen worden ingericht. Zodoende kunnen de ceremonie, het diner en
het feest op dezelfde locatie plaatsvinden. Wij kunnen uw droom bruiloft volledig voor u laten
uittekenen, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.



BRUILOFT

IMPRESSIE
BRUILOFT

IMPRESSIE



BEDRIJFSFEEST

De locatie kan volledig naar eigen smaak, stijl of thema worden ingericht. Wij kunnen de sfeer,
inrichting en catering mooi op elkaar afstemmen en met de basis verlichting kan de hal met
een druk op de knop in elke gewenste kleur worden uitgelicht. Onze huisleveranciers kunnen u
in al uw wensen voorzien. Voorkeur voor een eigen cateraar? Dat kan ook.
Neem contact op om de mogelijkheden geheel vrijblijvend te bespreken.



FEEST

IMPRESSIE
FEEST

IMPRESSIE



HUUR TARIEVEN

Ma t/m do Vrij t/m zon

Huur per dag €    950 € 1.250

Huur per dagdeel €    650 In overleg

Huurtarieven (ex btw)

• De huurprijs is inclusief gebruik van water en elektra , tenzij anders aangegeven

• Op een feestdag wordt altijd het weekendtarief gerekend
• Bovenstaande huurtarieven gelden voor 2020 

De volledige casco ruimte van bijna 600m2 wordt aan u ter beschikking gesteld.
Onderstaande tarieven zijn inclusief gebruik van water en elektra, exclusief personeel.
De hal kan alleen in overleg in het weekend per dagdeel worden gehuurd.

Ma t/m do Vrij t/m zon

Huur per dag €    750 € 1.000

Huur per dagdeel (4 uur) €    550 In overleg

Cultureel tarief - stichtingen & verenigingen (ex btw)



• De grootte van de schoonmaak is afhankelijk van hoe de hal wordt opgeleverd na 

het evenement. 
• Schoonmaak- en herstelkosten die buiten de standaard vallen, worden altijd 

verhaald op huurder

• Afhankelijk van het evenement kan een locatiemanager en/of beveiliging worden 

verplicht gedurende het gehele evenement

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van onze faciliterende diensten, wordt er een
locatiemanager doorberekend. Standaard schoonmaakkosten worden altijd doorberekend,
tenzij anders overeengekomen. Wij kunnen uw evenement geheel faciliteren via onze
huisleveranciers. U kunt in overleg kiezen voor een andere cateraar, hiervoor betaald u een
eenmalige afkoopsom.

Minimaal tarief
4 uur

Per extra uur

Locatiemanager €    160 €  37,50

Beveiliging €    160 €  37,50

Personeel- (ex btw)

OVERIGE

TARIEVEN

Minimaal Maximaal

Standaard schoonmaak €      75 €  175

Schoonmaak (ex btw)

Drank Eten

Afkoopsom €    450 €  350

Horeca (ex btw)

• Wanneer er voor de horeca geen gebruik wordt gemaakt van de huisleveranciers, 

zijn bovenstaande tarieven van kracht



Volg ons op social media voor updates

Neem voor meer informatie gerust eens contact met ons op 
of neem een kijkje op onze website.

Hopelijk tot gauw!

KOEMARKT 52  •  1441 DD  •  PURMEREND  •  0299-25 42 02 

INFO@MARKTHALPURMEREND.NL  •  WWW.MARKTHALPURMEREND.NL   


