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EEN BIJZONDERE PLEK               
IN HARTJE PURMEREND



WELKOM

Welkom bij de Markthal Purmerend, de nieuwste aanwinst
van onze mooie stad. Het moet een plek gaan worden waar
mensen samen komen voor bijzondere evenementen die
onze stad verrijken en die de binnenstad nog
aantrekkelijker zullen gaan maken.

Wil je graag iets organiseren of heb jij iets te vieren? In
deze brochure vindt je meer informatie over de
mogelijkheden.

Hopelijk tot gauw!
Sander Mook
Markthal Purmerend



OVER DE 
MARKTHAL PURMEREND

Op de plek van de voormalige veemarkt staat sinds 2020 een prachtige, multifunctionele
hal haar; 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 en waar publieksevenementen 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 hij op met een druk op de knop aan 3 zijdes
worden opengezet en verandert de hal in een overdekt plein. De hal kan volledig naar eigen
wens worden ingericht en aangekleed. Wij werken samen met een professionele events en
catering partner, zij kunnen uw besloten evenement volledig voor u verzorgen. Het is ook
mogelijk om de locatie te huren voor het organiseren van publieksevenementen.



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



PLATTEGROND

PUIEN
10 x vouwpui
2 x stalen staldeur
2 x loopdeur

HEREN TOILETTEN
5 x urinoir
1 x toilet

DAMES TOILETTEN
4 x toilet

INVALIDE TOILET
1 X

KRACHTSTROOM
9 x 32A
9 X 16A
1 X 64A

LICHT
22 x RGB Downlighter
8 x lichtlijn wit
8 x RGB uplighter
Bediening via Casambi app

GELUID
3 x basmodule
8 x luidspreker
2 x eindversterker
IPad muziek bediening
XLR aansluiting
Digitale radio

Vouwpui

Nooduitgang

(Kracht)stroom



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. Via de gemeente kunt u het voorliggende
plein bij de locatie betrekken.

Type evenement Maximale 
capaciteit

Sitdown dinner 230
Walking dinner 450
Feest 600
Presentatie 300
Seminar/congres 200
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





DUTCH CULINAIR

Dutch culinair is de events en catering partner van Markthal Purmerend.

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf met al meer dan 10 jaar ervaring in de
evenementen branche. Wij creëren waardevolle evenementen en bruiloften in binnen-
en buitenland. Samen een verhaal maken met een langdurige impact op gasten. Een
verhaal dat zij gezamenlijk beleven, hen met elkaar verbindt en altijd bijblijft. Dat is
waar het in onze visie om gaat.

Naast evenementen heeft Dutch culinair ook een enorme passie voor eten. De culinaire
invulling binnen een evenement of bruiloft is ontzettend belangrijk. Het kan letterlijk
een dag maken of breken en hier zijn we ons absoluut van bewust. Wij geloven dat eten
een beleving zou moeten zijn en dat wij gasten kunnen verwonderen met unieke, pure
en verrassende smaken. Uiteindelijk hebben wij hierbij maar één doel en dat is om
gasten maximaal te laten genieten!

Alles wat u kunt bedenken, kunnen wij realiseren. Met een vast team aan chefs zijn we
continue bezig om nieuwe food concepten te creëren en realiseren. Dit betekent dat wij
uw thema terug laten komen binnen het culinaire menu.

Melissa van Egmond Ted Commandeur
Event manager Chef kok



CATERING



STYLING



Extra geluid, verlichting, een scherm en/of een podium nodig? Ook dit kunnen wij via onze
partners regelen. Zij kennen de locatie goed en kunnen uw wensen professioneel realiseren.

TECHNIEK



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” kunnen wij tijdens uw evenement diverse gerechten en snacks serveren.
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!

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

DE FOODTRUCK



M A R K T H A L
I M P R E S S I E



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.

ZAKELIJK



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.



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 events en catering partner
kan u in al uw wensen voorzien. Liever zelf de regie in handen nemen? Dat kan ook. Neem
contact op om de mogelijkheden geheel vrijblijvend te bespreken.

FEEST



Starttarief (max 4 uur) € 795,-

Extra uur € 100.-

Huurtarieven (ex. btw)

• Huurperiode is inclusief eventuele op- en afbouwtijd
• De huurprijs is inclusief gebruik van water en elektra , tenzij anders aangegeven

De volledige ruimte van bijna 600m2 wordt aan u ter beschikking gesteld. Onderstaande
tarieven zijn inclusief eindschoonmaak en gebruik van water en elektra. De totale
huurperiode is afhankelijk van uw programma inclusief eventuele op- en afbouwtijd.
Afhankelijk van het evenement kan een locatiemanager ter plaatse verplicht zijn .

Starttarief (max 4 uur) € 650

Extra uur €   75

Cultureel tarief - stichtingen & verenigingen (ex. btw)

Eindschoonmaak € 150

Locatiemanager starttarief
(min 4 uur)

€ 160

Locatiemanager extra uur €  35

Overige tarieven - (ex. btw)

• De hal dient veegschoon te worden opgeleverd door de huurder
• Eindschoonmaak betreft standaard schoonmaak van de toiletten, eventuele onverhoopte extra 

schoonmaakkosten worden doorberekend aan de huurder
• In overleg wordt een locatiemanager al dan niet verplicht voor de gehele duur van het evenement

HUURTARIEVEN



Volg ons op social media voor updates

Neem voor meer informatie gerust eens contact met ons op 
of kijk op onze website.

Tot gauw!

KOEMARKT 52  •  1441 DD  •  PURMEREND  •  0299-25 42 02 
INFO@MARKTHALPURMEREND.NL  •  WWW.MARKTHALPURMEREND.NL   


