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Locatie 14
Een interessante venue voor meetings, presentaties, (culinaire) events,
kunstexposities en meer! Locatie 14 heeft alles in huis om uw evenement,
groot of klein, zakelijk of particulier, tot een succes te maken.
Locatie 14 bevindt zich in een industrieel pand dat is verbouwd tot een
dynamische en inspirerende locatie in Hilversum, geheel conform
hedendaagse trends, goed bereikbaar en gunstig gelegen in het midden
van het land.
Locatie 14 beschikt over een vijftal ruimten, die ingezet kunnen worden
tijdens events. De zalen variëren van een boardroom, die plaats biedt aan
12 personen, tot een 300m2 grote showroom. De ruimten zijn los van
elkaar te gebruiken. Tevens kan de showroom gebruikt worden als
plenaire ruimte, waarbij de overige vergaderruimten als break outs
gebruikt kunnen worden. De vergaderruimten op de eerste verdieping zijn
voorzien van schitterende kunstwerken.
De showroom is letterlijk en figuurlijk het hart van Locatie14. De
showroom is een multifunctionele ruimte waarbij “Art & Cars” de
verbindende factor zijn. Een inspirerende omgeving voor iedereen met een
liefde voor kunst en/of prachtige, bijzondere (klassieke) auto’s. Recepties,
presentaties, lezingen, borrels, diners en andere festiviteiten krijgen een
compleet nieuwe dimensie door de sfeervolle ambiance die deze ruimte
uitstraalt.
Met enige regelmaat staat de showroom in het teken van een bekende
kunstenaar uit binnen of buitenland. Dit betekent dat 300m2 iedere keer
een andere ‘look & feel’ heeft. (Uw eigen ‘look & feel’ voor een
evenement behoort ook tot de mogelijkheden). Auto’s, die opgesteld
staan in de showroom zijn in consignatie ter verkoop aangeboden,
waardoor ook hier wisselingen plaatsvinden in de collectie.
Parkeren is in de omgeving van Locatie 14 gratis en biedt in de directe
omgeving meer dan voldoende plaatsen. Direct voor en naast het pand
heeft Locatie 14 de beschikking over 25 eigen parkeerplaatsen.
Locatie 14 werkt direct of indirect samen met een aantal bedrijven. De
unieke combinatie tussen deze bedrijven en activiteiten zorgt dat Locatie
14 een aantal inspirerende workshops aan kan bieden, verzorgd door één
of meerdere van deze bedrijven. Hierbij kunt u denken aan een
wijnproeverij, een thee proeverij, een artworkshop, of een uitgebreide
rondleiding door het 3000m2 grote pand, met een bezoek aan o.a. de
ondergrondse stallingsplaats voor klassiekers en moderne sport cars. Of u
nu een bijeenkomst organiseert voor 2 of 300 gasten, een vergadering,
feestelijk diner, seminar of (netwerk)borrel, het is allemaal mogelijk. Maak van uw evenement een unieke belevenis
en ervaar dat kunst, cultuur, gastronomie en gastvrijheid prachtig samenkomen in Locatie 14!
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Culinair & More
Art rondleiding
Niets is subjectiever dan kunst. Locatie14 presenteert een uiteenlopende
collectie kunst van verschillende gerenoveerde artiesten uit binnen en
buitenland. Leer onder leiding van de Art Director de kunst van het kijken
naar kunst. Met een grenzeloze passie wordt u door het pand geleid en
ontdekt u achtergronden en inzichten over de te bewonderen werken die u
niet voor mogelijk hield.
Locatie14 werkt met wisselende exposities van verschillende kunstenaars uit
diverse landen. Wilt u weten wat de meest actuele expositie is, dan vertellen
wij u dat uiteraard graag.
Classic Cars
Ter onderbreking van uw bijeenkomst is het mogelijk om met de Director
Classic-Cars, een exclusieve rondleiding te krijgen langs de prachtige en
bijzondere (klassieke) auto’s en maken uw gasten kennis met de verrassende
verhalen achter deze auto’s.

Wijntasting
Locatie14 biedt in samenwerking met Creative Beverage Company
verschillende interactieve wijn tastings aan. Onder leiding van onze
registervinoloog worden u en uw gezelschap bij de hand genomen en
rondgeleid door de complexe wereld van de wijn. Creative Beverage
Company importeert wijnen uit alle delen van de wereld. De mogelijkheden
voor een proeverij zijn dan ook legio.
Enkele voorbeelden:
* Oude Wereld versus Nieuw Wereld wijnen
* Een diversiteit van Chardonnay proeven uit verschillende landen
* Fris en strak versus rijp en filmend | RVS versus Houtrijping
Thee proeverij
Naar schatting bestaan er wereldwijd ongeveer 1.500 soorten thee. Waar
thee mogelijk in eerste instantie een alledaags product lijkt is de complexiteit
en de smaakvariatie van verse thee oneindig. Een erkend theespecialist en
liefhebber van het eerste uur kan u alles vertellen over de schoonheid van
thee.
In overleg is het mogelijk uw eigen workshop samen te stellen. Een
ontdekkingsreis door het verre oosten, de bakermat van thee ligt hierbij voor
de hand, maar ook is het mogelijk verassende thee- spijs combinaties te proberen.
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Chocolade proeverij
Een chocolade proeverij onder leiding van een deskundige chocolatier.
Klassieke smaken in een unieke combinatie samengebracht in de mooiste
handgemaakte chocolades. 100% Nederlandse chocolade meesterwerkjes
met waanzinnig originele smaakcombinaties en een verbluffend mooi
uiterlijk. Een beleving voor alle zintuigen, een waar feest!

Momentize
Maakt het écht persoonlijk!
Momentize helpt uw bedrijf om uw klantrelaties en/of medewerk(st)ers te
vereeuwigen. Met een onvergetelijke ervaring in hun futuristische 3D Booth
maken 245 camera’s in één seconde een 3D foto. Het uitgeprinte foto
realistische 3D beeld zal nog jaren op het bureau of in de kast van uw relaties
en/of medewerk(st)ers staan. Elke organisatie wil een onvergetelijke indruk
maken, een beleving. Je blijft top of mind en bouwt een sterke relatie. Met
een 3D beeldje maakt u het persoonlijk! Wilt u ook echt uniek zijn?
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Factsheet Zalen
In ons zalenoverzicht kunt u alle details vinden over m2, capaciteit en andere bijzonderheden van de vergaderruimte,
zodat u kunt bekijken welke vergaderzaal of combinatie van vergaderruimtes passend is voor uw bijeenkomst.
Locatie 14 is een zeer veelzijdige locatie en uitermate geschikt voor uiteenlopende (business) events, zoals:
- Seminars & Vergaderingen
- Productpresentaties
- Lezingen
- Netwerkborrels
- Stijlvolle recepties, diners & walking dinners
- Toertocht, Rally, Clubdag
- Kunstexposities
Onderstaand vindt u een overzicht van de ruimten:
Factsheet zalen

Prijzen exclusief BTW

Voor besloten bijeenkomsten op basis van maximale aantallen
01-01-2018 t/m 31-12-2018
* dagdeel is of dag of avond
Zaal

Etage

m2

BG
BG
1e
1e
1e

300
95
70
50
25

Receptie

Banquet

Theater

Carré

U-shape

Classroom

Cabaret

Boardroom

128
48
nvt
nvt
nvt

200
100
60
66
20

52
nvt
26
20
nvt

52
36
22
16
nvt

70
30
24
24
nvt

100
nvt
36
36
nvt

nvt
nvt
32
32
12

*dagdeel

Showroom
Experience Room
Schilderszaal
Beeldhouwerszaal
Tekenaarszaal

300
80
nvt
nvt
nvt

**dag&avond extra uur

€ 750,00 € 1.250,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 75,00
€ 125,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Totaal locatie 14

€ 1.375,00

€ 2.275,00

€ 425,00

Speciale prijs bij totale afname

€ 1.250,00

€ 2.000,00

€ 225,00

Huur
* 1 dagdeel

** 2 dagdelen

08:00-12:00
13:00-17:00
19:00-23:00
08:00-23:00

Alle zalen begane grond zijn rolstoeltoegankelijk; begane grond beschikt over een invalide toilet.
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Plattegrond

Begane grond
1.Entree
2.Garderobe
3.Hal
4.Toiletten
5.Gallery gang

6.Werkruimte | opslag
7.Werkruimte
8.Taveerne
9. Showroom

1e Verdieping
1.Schilderszaal
2.Beeldhouwerszaal
3.Tekenaarszaal
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Audio Visuele middelen
De technische en audiovisuele service van Locatie 14 staat
paraat om te zorgen voor zelfs het kleinste detail, van
PowerPoint tot video conference of assistentie gedurende de
hele dag. Bij congressen, symposia en productpresentaties zijn
veel audiovisuele oplossingen mogelijk, zoals projectie, LED
schermen, verlichting en geluidsversterking. Locatie 14 geeft u
graag advies over welke producten u nodig heeft om van uw
bijeenkomst een succes te maken. Bij aankomst op de dag zelf,
wordt u verwelkomd door de technicus, die het draaiboek en
presentaties nog even met u doorneemt.

Catering
Catering verzorgen wij niet zelf, maar we brengen u graag in contact met enkele goede cateraars met wie wij
afspraken hebben. We zijn zeer flexibel, neem snel contact op, dan bespreken we de mogelijkheden om tot het event
te komen, zoals u dat voor ogen had. In de Taveerne of Showroom kunt u terecht voor overheerlijke culinaire
momenten, zoals een lichte of uitgebreide lunch en diner, high tea en hapjes en drankjes voor uw receptie,
netwerkborrel en feest. Het diner kan worden geserveerd in buffetvorm, als walking dinner of als sitdown dinner, aan
prachtig gedekte tafels. Met kunst in en rondom de omschreven ruimten heeft Locatie 14 haar eigen unieke sfeer.
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Adres & Contact
Locatie 14
Franciscusweg 14
1216 SK Hilversum
E: info@locatie14.nl
T: +31 353034995 | +31 637300446
W: www.locatie14.nl
Onze filosofie
Het team van Creative Avenue heeft een stevige ervaring in de organisatie en coördinatie van alle soorten
evenementen, congressen, kunstexposities, speciale avonden, netwerkborrels, diners……………etc.
Ons team vakbekwame medewerkers kan u helpen om uw doel te bereiken en garandeert u een perfecte omgeving
voor elk soort evenement, ongeachte de omvang ervan en een succesvol verloop in de uitzonderlijke omgeving van
Locatie 14. Wij stellen alles in het werk om uw speciale dag in de beste omstandigheden te laten verlopen, zoals u het
zelf graag ziet.
Contact
Wilt u aanvullende informatie, een offerte op maat of een oriënterend gesprek met rondleiding? Voor meer
informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met de afdeling Events: +31(0) 353034995 of +31(0)637300446.
Mailen kan ook: bert.krietemeijer@creativeavenue.nl
Wij helpen u graag verder!
Onze zalen zijn zowel voor particulier gebruik als zakelijk gebruik te reserveren.

Bereikbaarheid
Locatie 14 is goed bereikbaar, door de nabijheid van snelwegen A2 en A27, in hartje Nederland.
Vanaf de Diependaalselaan: volg op de rotonde de borden ‘Kerkelanden’ richting de Kerkelandenlaan. Blijf de borden
‘Kerkelanden’ volgen en sla linksaf na de stoplichten. Sla rechtsaf (eerste afslag) naar de Franciscusweg. U vindt
Locatie14 aan uw linkerhand, halverwege de straat.
Vanaf A2 Vreelandse weg volgen, afslag Diependaalselaan, nabij eerste rotonde borden ‘Kerkelanden’ richting
Kerkelandenlaan, en sla linksaf na de stoplichten. Sla rechtsaf (eerste afslag) naar de Franciscusweg. U vindt Locatie14
aan uw linkerhand, halverwege de straat.
Parkeren (gratis) kan voor de deur of aan de linkerzijde van ons pand (naast Rijsbergen automotive) of in de nabije
omgeving.
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Mogelijkheden voor bruidsfoto’s in de Showroom & Taveerne
Originele trouwfotolocaties: mooie parken, de prachtige aangelegde tuinen bij het kasteeltje waar jullie trouwen, of
de mooie bosrijke omgeving waar je lief vandaan komt. Het zijn misschien de eerste plekken waar je aan denkt als je
op zoek gaat naar een fotolocatie, maar het kan ook anders! Een perfecte trouwfotolocatie vinden, is het halve werk.
Niemand hoopt erop, maar het kan altijd gebeuren: slecht weer op je trouwdag. Daarom is het altijd aan te raden om
een binnen locatie achter de hand te houden voor je fotoreportage.
Want wat is er nou origineler en romantischer dan een persoonlijke trouwfotolocatie?
Houd je van kunst en auto’s , dan is Locatie 14 de perfecte (binnen)locatie voor bruidsfoto’s en voor de liefhebber(s)
van GTST, kunnen ook foto’s worden genomen in de Taveerne, waar de voormalige bar uit deze Nederlandse soap
staat opgesteld.
De kosten voor het maken van bruidsfoto’s in de showroom bedraagt € 200,00 excl. BTW (op basis van max 2 uur).
Uiteraard zorgen wij voor een kopje koffie, thee of frisdrank.
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UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voor waarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven,
zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.),
horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.
De Uniforme voorwaarden kunt u downloden via www.khn.nl/uvh-nl
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