


WELKOM BIJ DE MARKTHAL PURMEREND
E E N  U N I E K E  P L E K  V O O R  I E D E R  E V E N E M E N T



OVER DE 
MARKTHAL PURMEREND

Op de plek van de voormalige veemarkt staat sinds 2020 een prachtige evenementenlocatie;
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
geschikt voor diverse evenementen zoals feesten, productpresentaties, tentoonstellingen,
zakelijke evenementen, bruiloften en publieksevenementen. Wilt u op de hoogte blijven, volg
ons dan op Instagram en Facebook.



De Markthal vormt een perfecte basis om van ieder evenement iets unieks te maken.
Op het gebied van catering, inrichting, aankleding en techniek kunnen wij alles voor u
verzorgen. Het is ook mogelijk om de locatie te huren of om, in samenwerking met ons,
een leuk concept neer te zetten. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

MOGELIJKHEDEN



De Markthal heeft een karakteristieke open uitstraling; een binnen locatie met het
buitengevoel. Een grote open ruimte die per evenement naar wens worden ingericht.
Met de RGB-ledverlichting, kan de locatie in elke gewenste kleur worden uitgelicht.
Ook hangt er een fraai geluidssysteem dat een mooie basis vormt voor uw
presentatie of de muzikale invulling van uw evenement. Eventuele uitbreidingen
van techniek kunnen wij voor u realiseren. De hoge glazen puien zijn opvouwbaar,
hierdoor kunt u kleine voertuigen naar binnen rijden. Op slechts enkele minuten
wandelen van de locatie bevindt zich een parkeergarage die 24 uur per dag geopend
is.

14 glazen puien (waarvan 10 vouwpuien)

590 vierkante meter

tot 330 personen

11 toiletten (inclusief invalide toilet)

dimbare RGB-ledverlichting

geluidssysteem

Wi-Fi

SPECIFICATIES



UW EVENEMENT

Onze unieke Markthal is gelegen aan een van de mooiste horecapleinen van Noord Holland.
De glazen puien geven de hal een industrieel romantisch karakter en vormen een prachtige
plek voor een evenement op maat. Wij hebben een professioneel events en catering team
dat u geheel zal ontzorgen. Heeft u een eigen concept of idee voor een publieksevenement,
dan kunt u ook bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.



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.

CAPACITEIT

Type evenement Max. capaciteit
Sitdown dinner 175
Walking dinner 330
Feest 330
Presentatie 330
Seminar/congres 200





Ons catering & events team heeft 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 hebben wij 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 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.

CATERING & EVENTS



C A T E R I N G
A R R A N G E M E N T E N



Omdat geen enkel evenement hetzelfde is, leveren wij graag maatwerk. Wij kunnen
variërende arrangementen aanbieden die mooi aansluiten bij uw wensen. Aangezien de
Markthal in de basis een casco locatie is, kunnen wij uw evenement geheel naar uw
smaak inrichten; van inrichting tot de horeca. Om u een indicatie te geven van de
mogelijkheden, hebben wij een aantal horeca arrangementen opgesteld. Uiteraard zijn
deze arrangementen naar wens aan te passen.

ARRANGEMENTEN



De locatie kan volledig naar wens worden ingericht. Alleen wat tafels en stoelen nodig?
Dat kan. Volledig uitpakken met inrichting en aankleding? Ook dat kunnen wij
verzorgen. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een arrangement van 4,5 uur. Korter
of langer kan natuurlijk ook.

Drankarrangement € 27,- p.p. *
Onbeperkt witte en rode wijn, rosé, Heineken bier, jus d’orange, appelsap, Spa rood, Spa
blauw, frisdranken, koffie en thee.

Incl. tafelgarnituur bestaande uit hartige kaasstengels, vers gebrande notenmix en
gemarineerde olijven.

Uitbreiding sterke drank € 7,- p.p.
Dit arrangement kan worden aangevuld met buitenlands gedistilleerde dranken zoals
rum, gin, wodka, whisky en diverse likeuren

* Bovenstaande prijzen zijn exclusief huur, personeel, en eventuele extra inrichting. Arrangementen gelden voor een
minimum van 50 personen

FEEST ARRANGEMENT



Na een bijeenkomst of uitvaart napraten? Hier is in de markthal alle ruimte voor. De
arrangementen zijn gebaseerd op recepties van 1,5 uur. Korter of langer kan natuurlijk
ook.

Arrangement € 14,50 p.p. *
Onbeperkt witte en rode wijn, rosé, Heineken bier, jus d’orange, appelsap, Spa rood,
Spa blauw, frisdranken, koffie en thee.

Inclusief tafelgarnituur bestaande uit hartige kaasstengels, vers gebrande notenmix
en gemarineerde olijven.

Uitbreiden met sterk € 1,50 p.p.p.u. *
Dit arrangement kan worden aangevuld met buitenlands gedistilleerde dranken zoals
rum, gin, wodka, whisky en diverse likeuren

* Bovenstaande prijzen zijn exclusief huur, personeel, en eventuele extra inrichting. Arrangementen gelden voor
een minimum van 50 personen

RECEPTIE ARRANGEMENT



Uw borrel of receptie uitbreiden met wat lekkere hapjes kan ook. Hieronder een greep
uit de mogelijkheden.

Koude hapjes (4 p.p.) € 6,75 p.p. *
Canapés met brie en zongedroogde tomaat
Canapés tonijn en gegrilde paprika
Bruchetta met Parmaham en olijven
Bonbon van gerookte zalm met wasabimayonaise

Warme hapjes (4 p.p.) €6,75 *
Bestaande uit o.a. ambachtelijke bitterballen, krokante kippeling en andere
frituurhapjes.

Combinatie van warme en koude hapjes (5 p.p.). € 7,95 p.p. *
Een combinatie van een aantal koude en warme hapjes zoals hierboven beschreven.

Luxe hapjes (4 p.p.) € 9,50 p.p. *
Mini cornetto met een mousse van zalm of huisgemaakte filet americain, een lolly
van krokante kippeling, canapés met carpaccio/brie of gerookte zalm, ambachtelijke
bitterballen met huisgemaakte mosterdmayonaise

* Bovenstaande prijzen zijn exclusief huur, personeel, en eventuele extra inrichting. Arrangementen gelden voor
een minimum van 50 personen

HAPJES ARRANGEMENT



Wij werken uitsluitend met duurzame producten, waarbij wij de beschikbaarheid in het
seizoen respecteren. Wij koken puur en gebruiken alleen verse ingrediënten van
leveranciers waar we trots op zijn. Ambachtelijke creaties uit eigen keuken, bereid met
veel liefde voor het vak; dat is wat u ons mag verwachten. Graag geven we u alvast een
idee van de mogelijkheden, maar uiteraard is alles naar wens in te vullen.

Sit down dinner vanaf € 39,50 p.p. *
Amuse: gemarineerde mais met dragonmayonaise en Manchego
Carpaccio van ossenhaas met pesto, parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Gegrilde ossenhaas met taartje van knolselderij en groene groenten en jus van gepofte ui
Panna cotta van kersen met mousse van chocolade en crumble van merinque

Walking dinner vanaf € 42,50 p.p. *
Op culinaire en informele wijze uw gasten verrassen? Wij serveren u 6 luxe hapjes die op
een unieke manier worden geserveerd. Vraag naar de mogelijkheden en geef uw wensen
aan.

Buffetten vanaf € 39,50 p.p. *
Vanaf 60 personen serveren wij onze buffetten, zoals een buffet op maat waarbij u zelfs
samen met de chef uw eigen buffet kunt samenstellen.

* Bovenstaande prijzen zijn exclusief huur, personeel, en eventuele extra inrichting. Arrangementen gelden voor een
minimum van 50 personen

DINER ARRANGEMENTEN



HUUR TARIEVEN

Dag € 1.650,-

Huurtarieven (ex. btw)

De hal huren kan op verschillende manieren en het tarief is dan ook afhankelijk van het
evenement.

De volledige ruimte van bijna 600m2 wordt aan u ter beschikking gesteld. Onderstaande
tarieven zijn voor een gehele dag, inclusief basis schoonmaakkosten en gebruik van
water/elektra. Afhankelijk van het evenement kan een locatiemanager ter plaatse
worden verplicht.

Dag €  1.350,-

Cultureel tarief - stichtingen & verenigingen (ex. btw)

Horeca personeel vanaf €   29,-

Chef-kok €   37,50

Locatiemanager per uur €   37,50

Overige tarieven - (ex. btw)

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



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 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



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 2 verschillende
ruimtes die 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
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. Ons events & catering team kan
u in al uw wensen voorzien.

FEEST



Volg ons op social media voor updates

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.
Hopelijk tot gauw!

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


