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Uw evenement in de Johan 

Cruijff ArenA 

 

Welkom bij Johan Cruijff ArenA Business Events! 

 

Johan Cruijff ArenA Business Events is een full-service congres- en evenementenlocatie. Samen met onze 

professionele partners bieden wij u topservice op alle fronten. Met deze samenwerking garandeert de 

Johan Cruijff ArenA u een constante kwaliteit tijdens uw congres of evenement. 

 

De Johan Cruijff ArenA begrijpt dat u uw eigen wensen heeft. Ons team heeft alle kennis en ervaring om u 

te begeleiden en werkt graag samen met u en uw team. Gezamenlijk maken we van uw evenement een 

groot succes. 

 

Door de unieke functie van de Johan Cruijff ArenA als thuisbasis van Ajax heeft het gebouw bepaalde 

eigenschappen. In dit document proberen wij duidelijk uiteen te zetten wat de mogelijkheden zijn binnen 

het gebouw en waar u rekening mee moet houden tijdens de voorbereiding. 

 

Namens het hele team van het Johan Cruijff ArenA Business Events wensen wij u een succesvol 

evenement! 

 

Door COVID-19 kunnen bepaalde zaken zoals openings- en sluitingstijden afwijken. Vraag uw event coördinator naar meer 

informatie. 
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1. Johan Cruijff ArenA Business 

Events 

Johan Cruijff ArenA Business Events bestaat uit meerdere zalen, pleinen en restaurants en biedt veel 

verschillende opties voor zakelijke evenementen. Onze zalen zijn vernoemd naar de steden waarin Ajax 

internationale finales heeft gespeeld. Denk hierbij aan de Champions League, UEFA Cup, Europese 

Supercup en de Wereldbeker.  

 

1.1 Exploitatie van Johan Cruijff ArenA Business Events 

Johan Cruijff ArenA Business Events omvat de volgende zalen en pleinen:  

• Hoofdgebouw:  

o Level 3: Londen ‘71, Straatsburg ’88, Parijs ’69, Madrid ’69, Belgrado ’73, Plein van 100; 

o Level 3,5: Buenos Aires ’72, Tokio ’95 (in dagelijkse setting Brasserie Ajax), Plein van Turijn 

’92; 

o Level 4: Amsterdam ’72, Wenen ’95, Rome ’96, Plein van de Toekomst; 

o Level 5: Skybar, Boardroom, Koninklijke Loge, On Fifth, Skylounge 235; 

o Level 6: Athene ’87, The Skyclub, Skylounge 300. 

• Oostzijde: 

o Level 5: Skylounge 514 

o Level 6: Café Johan, Glasgow ’72, Skylounge 601, 613, 614 

• Overige ruimtes in het stadion: 

o Persruimte Ajax 

o Mixed zone 

o Hoofdtribune 

o Evenementenplatform 

 

1.2 Zalen capaciteit 

In bijlage 1 vindt u het capaciteitsoverzicht van bovengenoemde zalen. 

 

In de zaalhuur zijn de volgende zaken inbegrepen: 

• Gebruik van de gereserveerde ruimte 

• Gebruik van het aanwezige geluidsysteem in de gereserveerde ruimte 

• Gebruik van het standaard aanwezige meubilair in de door u gewenste opstelling  

• Bewegwijzering naar de gereserveerde zaal via het Stadium Vision systeem 

• Gebruik van de aanwezig Stadium Vision schermen in de gereserveerde ruimte 

• Schone oplevering van gereserveerde zaal en publieksruimtes 

• Ondersteuning op een doordeweekse dag door receptie tussen 7.00 uur en 18.00 uur en de 

Servicedesk tussen 7.00 uur en 23.00 uur op doordeweekse dagen. 

• Ondersteuning in het weekend door de receptie tussen 9.00 uur en 18.00 uur en de Servicedesk 

tussen 7.00 en 23.00 uur. 

 

1.3 Gebruik van de zalen 

• Per zaalopstelling is bepaald hoeveel mensen maximaal aanwezig mogen zijn. Deze zijn terug te 

vinden in bijlage 1. Het is niet toegestaan om de beschreven aantallen te overschrijden. 

• Wanneer een aanpassing in de opstelling wordt gemaakt, zal deze moeten worden goedgekeurd 

door de event coördinator. Indien nodig wordt uitgeweken naar een andere zaal. Eventuele  

consequenties in de huurprijs zijn voor rekening van de huurder. 

• Bij afwijkingen van standaard opstellingen dient de organisator een tekening aan te leveren die 

vervolgens door de event coördinator dient te worden goedgekeurd. 
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1.4 Meubilair 

Johan Cruijff ArenA Business Events beschikt over standaard meubilair dat bestaat uit stoelen, lage 

tafels, hoge tafels etc. De capaciteit van de zalen hangt af van het gebruikte meubilair. Zo kan de 

theateropstelling uitgebreid worden wanneer er kleinere stoelen worden ingehuurd. Het gebruik van 

standaard aanwezig meubilair, op het desbetreffende niveau, zit in de huurprijs inbegrepen. Wanneer 

extra meubilair moet worden ingehuurd, zijn deze kosten voor rekening van de organisator. Wanneer de 

zaal voor een evenement leeg opgeleverd moet worden of als de organisator gebruik wil maken van 

meubilair in het gebouw dat op een ander niveau staat, zijn hier extra kosten aan verbonden. Deze 

kosten zijn voor rekening van de organisator.  

In bijlage 1 staan de capaciteiten en opstellingen per zaal omschreven. Vraag uw event coördinator naar 

de beschikbaarheid van het aanwezige meubilair in de door u gehuurde zaal.  
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2. Diensten en faciliteiten 

De meeste zalen van de Johan Cruijff ArenA beschikken over vast AV apparatuur. In samenwerking met 

AVEX, onze vaste partner op het gebied van audiovisuele services, biedt de Johan Cruijff ArenA een 

geavanceerde technische oplossing voor uw evenement.  

Daarnaast heeft de Johan Cruijff ArenA uitgebreide mogelijkheden wat betreft internet en elektra. Een 

omschrijving van deze diensten en faciliteiten vindt u in dit hoofdstuk.   

 

2.1 Audiovisuele middelen  

Hieronder ziet u een overzicht van de standaard aanwezige AV per niveau: 

• Zalen niveau 3: Projector, projectiescherm 16:9, basis geluidsinstallatie (incl. een 

handmicrofoon), kleur led lampen (uitgezonderd van de Parijs ’69) 

• Zalen niveau 3,5: Basis geluidsinstallatie (incl. een handmicrofoon) 

• Zalen niveau 4: Projector, projectiescherm 16:9, basis geluidsinstallatie (incl. een 

handmicrofoon), kleur led lampen. (Rome’96 is niet voorzien van kleur led lampen) 

• Zalen niveau 5: Basis geluidsinstallatie (incl. een handmicrofoon) 

• Zaal niveau 6: LED scherm, basis geluidsinstallatie (incl. een handmicrofoon) 

• Zaal niveau 6 Oostzijde: Projector, projectiescherm 16:9, basis geluidsinstallatie (incl. een 

handmicrofoon). Uitgezonderd Skylounges en Café Johan. 

De specificaties per zaal vindt u in bijlage 2.  

 

De prijzen van de basis AV pakketten (bestaande uit projector, projectiescherm en 1 handmicrofoon) vindt 

u in bijlage 3. 

 

Het is in overleg toegestaan een eigen AV leverancier in te brengen. Indien hier sprake van is, dient er een 

bedrag te worden betaald voor de geleverde technische ondersteuning tijdens de opbouw en afbouw en 

eventueel tijdens het evenement. Kosten hiervoor vindt u in bijlage 3. 

 

2.2 Stadium Vision  

In het atrium, op de pleinen en in de zalen hangen schermen welke op het Stadium Vision systeem zijn 

aangesloten. Deze worden in de basis gebruikt voor bewegwijzering naar de betreffende zaal. Daarnaast 

kunnen deze gebruikt worden om logo’s, filmpjes, programma’s of andere uitingen ten behoeve van uw 

bijeenkomst te plaatsen. De schermen hebben niet de mogelijkheid om een PowerPoint presentatie te 

faciliteren.  

• Gebruik van de schermen buiten de gereserveerde ruimte t.b.v. bewegwijzering in de ArenA 

huisstijl is in de huur inbegrepen. 

• Gebruik van de schermen in de gereserveerde ruimte (indien aanwezig) is in de huurprijs 

inbegrepen.  

  

Hieronder vindt u de aanleverspecificaties van de schermen: 

 

Grote kaders:  

• HD kwaliteit 

• 16:9 

• Full screen:1920x1080 @ 72 DPI 

• JPEG/MP4 bestand  
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Kleine kaders: 

• HD kwaliteit  

• 16:9 

• Full screen: 960x1080 @ 72 DPI 

• JPEG/MP4 bestand  

 

De kleine kaders bestaan uit twee schermen boven elkaar. Dit staat gelijk aan 

50% van een 16:9 afbeelding. Voor deze schermen geldt: afbeelding in 16:9 aanleveren waarvan het 

linkerdeel van de afbeelding is ingevuld.  

  

Voor gedetailleerde informatie over het aantal schermen per zaal, kunt u contact opnemen met de event 

coördinator.  

 

2.3 Stadionschermen 

Het is mogelijk om beeldweergave te verzorgen op de grote videoschermen aan de Noord- en Zuidzijde 

in het stadion. Deze schermen kunnen niet veranderen van stand of hoogte. 

De stadionschermen hebben dezelfde specificaties als de boven genoemde schermen in de Johan Cruijff 

ArenA. 

Prijzen voor het gebruik van de stadionschermen vindt u in bijlage 4. 

 

2.4 Internet 

De Johan Cruijff ArenA beschikt over gratis draadloos internet met een bandbreedte van 10 GB. Echter 

is op deze service geen garantie qua snelheid en verbinding te geven.  

Let op, de snelheid van Wi-Fi  is niet honderd procent te garanderen dus wanneer het slagen van het 

evenement afhangt van de aanwezigheid van een internetverbinding, raden wij aan om een vaste 

internetlijn aan te leggen. 

 

Voor een gegarandeerde down- en upload snelheid raden wij een bekabelde internetverbinding aan. Dit 

is vooral aan te raden wanneer er gebruik wordt gemaakt van een online uitzending, registratiesysteem 

of een presentatie die afhankelijk is van het internet. De Johan Cruijff ArenA kan een verbinding van 10 

Mb/s tot 1000 Mb/s up en download snelheid leveren. 

 

Zijn er speciale wensen betreft internet? Bespreek dit dan met de event coördinator. Onze netwerk 

beheerder kan een advies op maat geven voor uw evenement. 

 

Prijzen van de verschillende internetopties vindt u in bijlage 4. 

 

2.5 Elektra 

In de gehuurde ruimtes kunnen aanvullende stroompunten worden aangelegd. Prijzen hiervan vindt u in 

bijlage 5. Afwijkende stroomaanvragen gaan in overleg met de event coördinator. 

 

2.6 Slim frames 

In het atrium en de zalen hangen slim frames waar standaard doeken van de Johan Cruijff ArenA in 

hangen. Het is mogelijk deze te personaliseren.  Om de ruimte te branden in de stijl van uw evenement 

kunnen er op maat gemaakte doeken worden gemaakt met door u gewenste opdruk.  

De slim frame doeken kunnen alleen via de Johan Cruijff ArenA worden geproduceerd en ingehangen, 

neem hiervoor contact op met de event coördinator.  

Productietijd van de doeken is 2 weken na ontvangst van de correcte bestanden. 
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De slim frames zijn er in verschillende afmetingen: 

• Klein doek: Formaat 1024 mm x 1157 mm (buitenformaat) (bxh) 

• Groot doek: Formaat 2048 mm x 1157 mm (buitenformaat) (bxh) 

• Lange smalle doeken in atrium:               Links: 9320 x 580mm (bxh) 

Midden: 19390 x 580mm(bxh) 

Rechts: 9375 x 580mm (bxh) 

 

Aanleverspecificaties: 

Voor een perfecte print of druk kwaliteit en snelle doorstroom van de orders is het belangrijk dat de 

bestanden zo compleet mogelijk worden aangeleverd. De onderstaande richtlijnen zijn daarbij leidend. 

Voldoen de aangeleverde bestanden niet aan deze criteria dan kan dit vertraging in de productie 

betekenen en extra kosten met zich meebrengen om de visuals print-klaar te krijgen.  

 

Softwarepakketten 

Er kunnen in de volgende programma’s documenten aangeleverd worden: 

- Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe InDesign CS6. Andere programmatuur in overleg. 

 

Illustrator: zorg er voor dat de gebruikte lettertypes worden omgezet naar lettercontouren. 

Geïmporteerde illustraties invoegen. Zorg dat de overdruk uit staat. 

Photoshop: beelden bewaren als photoshop eps, met maximale jpeg compressie. Documenten in CMYK. 

Resolutie minimaal 70 dpi, bij voorkeur 100 dpi op eindformaat van het beeld. 

InDesign: Alle illustraties/scans meeleveren, inclusief fonts. Voeg, wanneer u een bestand heeft, een 

proefprint mee ter referentie. Inclusief informatie over pms kleuren en bijzondere instructies. 

 

Confectie 

Veel van onze producten worden geleverd met confectie. (zoals bijv. zomen en tunnels) Indien mogelijk 

bij de opmaak rekening houden met evt. confectie, zodat logo’s / teksten of andere belangrijke 

onderdelen niet wegvallen. 

Voor de confectie en het snijden van doeken hebben we afloop nodig. Documenten aanleveren met 

afloop van 1 tot 2 cm en zonder snijtekens. 

 

Productieprijzen en prijzen voor het inhangen van de doeken vindt u in bijlage 4. 

 

2.7 CAD  

Ten behoeve van uw evenement kan de Johan Cruijff ArenA gedetailleerde CAD tekeningen maken. 

Prijzen voor het maken van CAD tekeningen vindt u in bijlage 4. 
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3. Personele ondersteuning 

Ter ondersteuning van zakelijke evenementen kan personele inzet gewenst of vereist zijn. Hieronder 

vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Prijzen van personele ondersteuning vindt u in bijlage 5. 

 

3.1 Hospitality medewerker 

De hospitality medewerker is het visitekaartje van de Johan Cruijff ArenA. Hij of zij bemant de hospitality 

balie in de hoofdingang en is het eerste aanspreekpunt voor uw gasten. 

De hoofdingang heeft de volgende openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag:   07.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag & zondag:  09.00 tot 18.00 uur 

 

Wanneer een evenement plaats vindt buiten de reguliere openingstijden zal er een steward ingehuurd 

moeten worden, kosten hiervoor zijn voor rekening van de organisator en terug te vinden in bijlage 5. 

 

3.2 Steward 

Om uw gasten te verwelkomen en te zorgen dat zij hun weg binnen de Johan Cruijff ArenA 

congrescentrum kunnen vinden, kunnen er stewards worden ingezet. Naast de gastvrijheidsfunctie is 

een steward bevoegd te ontruimen. Vanuit veiligheidsoogpunt kan de inzet van een steward worden 

opgelegd door de event coördinator.  

 

3.3 Beveiliger/portier 

Een beveiliger of portier kan worden ingezet voor aanvullende surveillance t.b.v. eigendommen van de 

organisator of partijen met een hoge risicofactor. 

Bij evenementen met een opbouw voor 7.00 uur dient een portier/beveiliger worden ingezet vanaf een 

½ uur voor de begintijd van de opbouw. 

Bij evenementen met een eindtijd later dan 23.00 uur dient een portier/beveiliger te worden ingezet tot 

1 uur na de eindtijd van het evenement. De kosten voor de inhuur van een beveiliger zijn te vinden in 

bijlage 5.  

 

3.4 Parking crew 

Bij evenementen waarbij service op het gebied van parkeren gewenst is,  kan parking crew worden 

ingezet. De kosten voor de inhuur van parking crew zijn te vinden in bijlage 5. 

 

3.5 Medical 

Bij sportieve evenementen is het verplicht om een medical in te zetten. Deze is uitgerust met alle 

benodigde materialen en heeft toegang tot de medische ruimte in de Johan Cruijff ArenA. De kosten 

voor de inhuur van een medical zijn te vinden in bijlage 5. 

 

N.B. Met ingang van de nieuwe WAB-wet, januari 2020, kan de planning voor personele ondersteuning 

van de Johan Cruijff ArenA en alle leveranciers maximaal 10 dagen van te voren geannuleerd of 

gewijzigd worden.  
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4. Catering 

Yvey Hospitality en Maison van den Boer zijn de vaste cateringpartners van de Johan Cruijff ArenA 

Business Events. Gezamenlijk met onze partners is er een eigen food & beverage assortiment 

ontwikkeld dat een optimale prijs-kwaliteit verhouding biedt met een goed en toegankelijk assortiment. 

Het inbrengen van een eigen cateraar is niet mogelijk.   

 

Elke zaal in de Johan Cruijff ArenA heeft zijn vaste cateraar, te weten: 

 

4.1. Dieetwensen 

Eventuele dieetwensen en/of allergieën dienen maximaal 7 dagen van te voren worden aangeleverd bij 

de event coördinator. Maaltijden met dieetwensen worden met extra zorg en apart bereid. Indien een 

aangepaste maaltijd niet wordt opgehaald of genuttigd, brengen wij € 6,50 per maaltijd extra in 

rekening.  

  

Niveau Zaal Cateraar 

Niveau 3 • Londen‘71 

• Straatsburg’88 

• Parijs’69 

• Madrid’69 

• Belgrado’73 

• Plein van 100 

Maison van den Boer 

Niveau 3 ½ • Tokio’95 

• Buenos Aires’72 

• Plein van Turijn’92 

Maison van den Boer 

Niveau 4 • Amsterdam’72 

• Wenen’95 

• Plein van de Toekomst 

• Rome’96 

Maison van den Boer 

Maison van den Boer 

Maison van den Boer 

Yvey Hospitality  

Level 5 • On 5th 

• Skybar 

• Boardroom 

• Koninklijke Loge 

• Skybox 235 

Yvey Hospitality  

of 

Maison van den Boer 

 

Yvey Hospitality 

Niveau 6 • Athene´87 

• Plein van Porto’87 

• The Skyclub 

• Skybox 300 

Yvey Hospitality  

of 

Maison van den Boer  

Yvey Hospitality 

Niveau 6 Oostzijde • Glasgow’72 

• Café Johan 

• Skybox 514, 601, 613, 614 

Maison van den Boer 

TOP catering of Maison van den Boer 

Maison van den Boer 
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5. Uw evenement nog 

gedenkwaardiger! 

U heeft besloten uw evenement in de Johan Cruijff ArenA te organiseren, een unieke locatie waar veel 

mogelijk is! Om uw evenement nog gedenkwaardiger te maken wijzen wij u graag op de volgende 

mogelijkheden. Tarieven zijn terug te vinden in bijlage 6. 

 

5.1 Touch the Grass 

Tijdens een zakelijke bijeenkomst een frisse neus halen?  

Het ArenA ‘Touch the Grass’ moment is daar uitermate geschikt voor. Onze enthousiaste gids van de 

ArenA Stadion tours neemt uw gezelschap mee naar de rand van het heilige gras. Hier ervaart men het 

gevoel van faam & roem; topsporter en wereld-artiest, menig beroemdheid is u op deze plek voorgegaan!  

 

Voorwaarden: 

• Groep heeft geen minimum aan personen, maar de groepsgrootte per gids is maximaal 40 

personen. 

• Het ‘Touch the Grass’ moment duurt circa 15 minuten en is beschikbaar binnen kantooruren:  

09.00 - 18.00 uur.  

• Na 18.00 uur geldt een avondtoeslag. 

 

5.2 ArenA Business Tour 

Wanneer het gezelschap een uitgebreidere tour wenst, bieden wij u de mogelijkheid om dit moment om 

te zetten in een heuse stadionbeleving van 45 minuten. Deze ontdekkingstocht door het stadion is onder 

andere een wandeling door de spelerstunnel, een bezoek aan dug-out, mixed-zone en perskamer, en 

indien beschikbaar, een kijkje in de kleedkamer van Ajax!  

 

Voorwaarden: 

• De ArenA business tour duurt circa 45 minuten en is beschikbaar binnen kantooruren:  09.00 - 

18.00 uur.  

• Na 18.00 uur geldt een avondtoeslag .  

• Groep bestaat uit minimaal 20 personen. 

• Groepsgrootte per gids:  maximaal 35 personen. 

• Gereserveerde aantallen zijn leidend. Het totaalbedrag van het gereserveerde aantal wordt 

minimaal gefactureerd. Bij hogere aantallen wordt het werkelijke aantal gefactureerd. 

 

5.3 ArenA Innovation Tour 

De Johan Cruijff ArenA is een van de meest innovatieve en duurzame stadions in de wereld. De Innovatie 

Tour neemt u mee in de wereld van innovaties. We laten u zien hoe wij een duurzaam en innovatief stadion 

zijn geworden samen met onze partners.  

 

Voorwaarden:  

• De ArenA Innovation Tour duurt circa 45 minuten en is beschikbaar binnen kantooruren: 09.00 – 

18.00 uur.  

• Na 18.00 uur geldt een avondtoeslag.  

• Groep bestaat uit minimaal 20 personen.  

• Groepsgrootte per gids: maximaal 35 personen.  
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• Gereserveerde aantallen zijn leidend. Het totaalbedrag van het gereserveerde aantal wordt 

minimaal gefactureerd. Bij hogere aantallen wordt het werkelijke aantal gefactureerd.  

• Het inzetten van een specialist voor de innovatie tour brengt extra kosten met zich mee. 

Raadpleeg uw event coördinator voor de kosten hiervan.  

 

5.4 Gepersonaliseerde ArenA toegangskaart  

Uw evenement is net zo bijzonder als een concert van U2 of een wedstrijd van Ajax. Om dit gevoel bij uw 

gasten te versterken is het mogelijk om gepersonaliseerde entreekaarten speciaal voor uw evenement te 

laten drukken, uiteraard wel in de stijl van de Johan Cruijff ArenA. Stuur deze entreekaarten voorafgaand 

aan het evenement naar de deelnemers op, dit maakt ongetwijfeld indruk. Het is ook mogelijk om een 

gepersonaliseerde kaart op naam van de gast te versturen. Raadpleeg uw event coördinator voor de 

actuele prijzen.  

 

Voorwaarden: 

• Aanleveren: logo/tekst uiterlijk 1 week voorafgaand aan het evenement of de gewenste 

verzendingsdatum. 

• Formaat logo: monochrome bitmap-bestand (100% zwart/wit) 

• Beperkingen: alleen de voorkant kan bedrukt worden, 1 standaard lettertype, symbolen zijn niet 

mogelijk  

 

5.5 Ajax mascotte Lucky 

Tijdens uw bijeenkomst kunnen de gasten af en toe 

wel eens wat aanmoediging gebruiken. Bij Ajax is 

het mascotte Lucky die voor wat geluk en 

aanmoediging zorgt. Lucky is ook in te zetten bij uw 

evenement. U bent tenslotte in de thuishaven van 

Ajax! 

 

5.6 LED-boarding 

De LED-boarding rondom het veld wordt tijdens wedstrijden gebruikt voor reclame-uitingen van 

sponsoren. Tijdens uw evenement kunt u hier uw eigen reclame maken. Wat is er meer bijzonder dan uw 

bedrijfslogo voorbij te zien komen langs het befaamde veld in de Johan Cruijff ArenA? Raadpleeg uw event 

coördinator voor beschikbaarheid en prijzen. 

 

5.7 Sprekers uit het veld 

Uw evenement vindt plaats in Nederlands meest toonaangevende voetbalstadion. Om hier verder op in te 

spelen is het mogelijk om een (oud) voetballer of een ander sport gerelateerd persoon in te huren als 

spreker tijdens het evenement. Het team van de Johan Cruijff ArenA bekijkt graag samen met u op basis 

van de inhoud van uw bijeenkomst welke spreker geschikt zou zijn en kan eventueel bemiddelen.   
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6. Bereikbaarheid 

6.1 Locatie 

De Johan Cruijff ArenA is gevestigd aan de:  

ArenA Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost.  Het hoofdgebouw bevindt zich bij ingang E. 

 

6.2 Bereikbaarheid met openbaar vervoer 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer gaat via NS- en metrostation Bijlmer ArenA en Strandvliet. 

Deze stations liggen op een paar minuten loopafstand van de Johan Cruijff ArenA.  Vanaf de stations 

dient u de groene bewegwijzering naar hoofdingang E te volgen.  

 

6.3 Bereikbaarheid met de auto 

De snelwegen A1, A2, A9 en A10 leiden naar de Johan Cruijff ArenA. In het ArenA gebied vindt men een 

parkeerplaats in/op één van de vele parkeergarages en terreinen die duidelijk staan aangeven. Dit zijn 

de parkeergarages P1 t/m P13 en P-Plus.  

 

6.4 Parkeren bezoekers 

Rondom de Johan Cruijff ArenA zijn ruim 19.000 parkeerplaatsen. Wij adviseren u gebruik te maken van 

1 van de volgende opties:  

- P1 (Transferium): deze bevindt zich onder de ArenA en is 24 uur per dag geopend en bewaakt.  

De ingang van P1 (Transferium) heeft het volgende adres: Burgemeester Stramanweg 130, 

Amsterdam. Johan Cruijff ArenA kan waarde kaarten inkopen bij Parkeergebouwen Amsterdam, 

kosten zijn respectievelijk € 6,00 voor 2 uur of € 12,00 voor 4 uur parkeren. Reguliere tarieven 

zijn € 1,- euro per 20 minuten. 

Alle openbare parkeergarages en -terreinen in het gebied zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam 

(dienst parkeergebouwen).  

 

6.5 Parkeren organisatie 

Parkeren op het ArenAdek door gasten van een evenement is niet toegestaan. Wel kan Johan Cruijff 

ArenA, wanneer beschikbaar, een maximaal aantal parkeerplaatsen op het ArenAdek toewijzen aan u 

als organisator. Gebruikers van deze parkeerplaatsen dienen vooraf te zijn aangemeld via de event 

coördinator van de Johan Cruijff ArenA. Het aantal beschikbare plaatsen hangt af van de verdere 

activiteiten in het pand en wordt vooraf vastgesteld door de verantwoordelijke event coördinator. De 

routebeschrijving naar het ArenAdek vindt u in bijlage 7.  

 

6.6 Leveranciers  

Leveranciers kunnen materialen afleveren bij de Ajax receptie gesitueerd op het ArenAdek. Hiervoor 

dienen zij vooraf te zijn aangemeld via de event coördinator. Aanmeldingen voor het ArenAdek dienen 

aangeleverd te worden in excel met de volgende gegevens: 

• Bedrijfsnaam 

• Namen van personen in voertuig 

• Kenteken 

• Telefoonnummer chauffeur 

• Aankomstdatum en tijd 

• Vertrekdatum en tijd 

• Eventueel inhoud levering 

In bijlage 7 vindt u de routebeschrijving naar het ArenAdek.  
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Leveringen voor een specifiek evenement worden vanaf 1 dag voor het evenement aangenomen.  Op de 

verzendingen moet duidelijk gespecificeerd zijn voor welk evenement het is, op welke datum het 

plaatsvindt en de naam van de verantwoordelijke event coördinator. In bijlage 10 vindt u het label dat 

op de leveringen bevestigd dient te worden. Ophalen van leveringen dient binnen 1 dag na het 

evenement te geschieden. 

 

Afmetingen goederenlift Hoofdgebouw (maximale capaciteit 2500 kg): 

Hoog: 225cm 

Breed: 125cm 

Diep: 300cm  
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7. Algemeen 

7.1 Aanlever deadlines 

U dient rekening te houden met de volgende deadlines: 

- Catering aantallen: tot 7 werkdagen voor het evenement is het mogelijk om de catering aantallen 

die in het contract zijn vastgelegd te verlagen met 10%. Verhogen kan alleen in overleg met de 

event coördinator. Dieetwensen en/of allergieën dienen 7 werkdagen van tevoren aangeleverd te 

worden.  

- Personele ondersteuning: dient minimaal 7 werkdagen voor het evenement aangevraagd te 

worden. Met ingang van de nieuwe WAB-wet (januari 2020) kan de planning voor personele 

ondersteuning van de Johan Cruijff ArenA en alle leveranciers maximaal 10 dagen van te voren 

geannuleerd of gewijzigd worden.  

- Settingen per zaal: tot 7 werkdagen voor het evenement dienen de settingen per zaal bekend te 

zijn en plattegronden definitief. Wijzigingen binnen de 7 werkdagen kan alleen in overleg met de 

event coördinator. Tot 48 uur voor het evenement kunnen er geen wijzigingen meer plaats vinden. 

Er zijn eventueel kosten verbonden aan wijzigingen die binnen de 7 werkdagen vallen.  

- Stadium Vision: de content voor Stadium Vision dient 7 dagen voor het evenement bij de Johan 

Cruijff ArenA aangeleverd te worden en dient te voldoen aan de juiste aanlever specificaties (zie 

hoofdstuk 2.2). 

- Slim frame doeken: de content voor de doeken van de slimframes dienen minstens 14 dagen voor 

het evenement aangeleverd te worden bij de drukker.  

- Gepersonaliseerde tickets: content voor het ticket dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan het 

evenement of de gewenste verzendingsdatum aangeleverd te worden. 

- Aanmeldingen voor toegang ArenAdek: minimaal 48 uur van te voren dient de lijst met 

aanmeldingen voor het ArenAdek aangeleverd te zijn.  

 

7.2 Handel, verkoop en promotionele activiteiten rondom de Johan Cruijff ArenA 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gemeente Amsterdam rondom de Johan Cruijff 

ArenA en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden, flyers te verspreiden, 

posters en of banners op te hangen of overige promotionele activiteiten te verrichten. 

 

7.3 Aanpassingen aan het gebouw 

Het is niet toegestaan om zelfstandig in de Johan Cruijff ArenA reclame-uitingen, routebordjes, 

zaalaanduidingen etc. aan de muren, deuren etc. te bevestigen. Spijkeren en boren in het gebouw is te 

allen tijde verboden. In de verhuurde en/of in gebruik afgestane ruimte(n) mag niets worden aangeplakt 

of bevestigd, op welke wijze dan ook, tenzij de Johan Cruijff ArenA hiervoor schriftelijk toestemming 

verleent en het te gebruiken bevestigingsmateriaal van tevoren goedkeurt. Bij schade zijn (herstel) kosten 

voor rekening van de organisator. 

 

7.4 Gebruik Johan Cruijff ArenA Logo  

Het is niet toegestaan de (merk)namen en/of logo’s van Johan Cruijff ArenA of aan haar gelieerde  

ondernemingen te gebruiken in welke vorm en op wat voor manier dan ook, tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Johan Cruijff ArenA. 
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7.5 Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden voor een korte periode bewaard en kunnen via de website www.ilost.nl 

worden teruggevonden.  

 

7.6 Levering en opslag van materialen 

Leveringen ten behoeve van een evenement worden alleen aangenomen vanaf 1 dag voor aanvang van 

het evenement, tenzij anders afgesproken. Materialen moeten voorzien zijn van een ingevuld label waaruit 

duidelijk wordt voor welk evenement de levering is. Het label vindt u in bijlage 10. Opslag van materialen 

geschied op eigen risico en de Johan Cruijff ArenA is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of 

diefstal. Het ophalen van materialen dient binnen 1 dag na het evenement te geschieden op een 

aangewezen plek door de Johan Cruijff ArenA. 

 

7.7 Rookbeleid 

Met ingang van 1 juli 2008 zijn de sectoren horeca, kunst en sport rookvrij. De Johan Cruijff ArenA 

onderschrijft dit besluit en is sinds dat moment rookvrij. Het verbod geldt voor de gehele Johan Cruijff 

ArenA.  Echter is er in overleg met de event coördinator een plek in de buitenlucht te organiseren voor de 

rokers. 

 

7.8 Vluchtwegen 

De in het gebouw aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd en de brandblusmiddelen 

moeten te allen tijde bereikbaar zijn en blijven. In verband met de eisen van de brandweer is het niet 

toegestaan de vluchtdeuren in het gebouw open te houden door het gebruik van deurstoppers. 

De Johan Cruijff ArenA beschikt over een ontruimingsplan. 

 

7.9 Open vuur, live cooking  

Het gebruik van open vuur, vuurwerk, rookmachines en andere rookeffecten is verboden tenzij 

schriftelijk goedgekeurd. Live cooking in de zalen is alleen toegestaan op elektrische kookplaten. Koken 

op gas is niet toegestaan. 

 

7.10 Confetti  

Het gebruik van confetti en ander strooigoed is alleen toegestaan mits het om geïmpregneerd materiaal 

gaat en de zaal netjes word opgeleverd. Eventuele extra schoonmaakkosten die veroorzaakt zijn door 

strooigoed of confetti zullen worden doorbelast. 

  

7.11 Evenementen op en rond het veld 

• Glas, scherpe voorwerpen en andere losse items zijn niet toegestaan op en rond het veld. 

• Bij partijen op en langs het veld, wordt geen drank uitgeschonken in breekbare glazen. De cateraar 

draagt zorg voor hetzij wegwerpbekers, hetzij herbruikbare plastic glazen. 

• Bij partijen langs het veld, waarbij het veld NIET wordt betrokken (gedurende het voetbalseizoen is 

dat de regel), wordt doorloop naar het veld voorkomen door enige vorm van afzetting. Kosten hiervoor 

zijn voor rekening van de organisator. 

 

7.12 Overige situaties 

In situaties waar deze huurdershandleiding niet in voorziet, beslist de Johan Cruijff ArenA over mogelijk 

te nemen maatregelen. De beslissing van de Johan Cruijff ArenA is bindend. 

  

http://www.ilost.nl/
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Bijlage 1. Zalen: capaciteiten  

Johan Cruijff ArenA 

Congrescentrum  
M2 Lengte Breedte Hoogte Theater 

Receptie 

*** 

Diner 

sit-down 

Diner 

buffet 
Cabaret School 

Niveau 3:                   

Londen'71 246 21 11,7 2,8 160 200 140 130 100 50 

Straatsburg'88 108 12 8,8 2,8 40 50 40 30 20 20 

Parijs’69 78 12 6,1 2,8 40 60 40 40 20 20 

Madrid'69 139 12,2 11,1 2,8 60 75 50 50 30 35 

Belgrado'73 348 18,9 20,8 2,8 200 200 150 130 120 70 

Plein van 100 247 29 10 2,8 - 150 - - - - 

Niveau 3,5:           

Buenos Aires'72 449 52 8 3,2 200 400 240 300 60 60 

Tokio'95 315 24 11,5 3,2 60 150 110 100 40 40 

Plein van Turijn 194 13,5 13,5 3,2 - 300 - - - - 

Niveau 4:           

Rome'96 139 10 13 2,8 60 90 70 60 42 30 

Amsterdam'72 861 23,50 36,5 5,4 800 900 500 500 400 250 

Wenen'95 357 16 23,5 5,9 270 350 240 250 150 150 

Plein van de Toekomst 1150 12 88 2,7 - 900 - - - - 

Niveau 5:           

Restaurant On Fifth (U-

vorm) 
270 21* 5,8* 2,3 60 200 250 250 35 34 

Restaurant On Fifth 140 6,4 22 2,3 30 120 100 100 35 20 

Skybar & Koninklijke 

Loge** 
125 - - 2,3 - 200 - - - - 

Boardroom Ajax 49 4,5 11 2,3 30 60 20 25 20 20 

Skylounge 235 75 12 6,25 2,3 30 50 20 - 20 20 

Niveau 6:           

Athene'87 500 19 25,5 5,9 250**** 300 225 300 124 - 

The Skyclub 143 22 6,5 2,5 - 100 60 - - - 

Oostzijde niveau 6:           

Glasgow’72  936 50 20 3,5 200 950 300 350 100 120 

Café Johan 163 - - 2,5 30 80 50 80 - - 

Overige ruimtes stadion:           

Veld 
8.00

0 
110 73 45 - 10.000 4.000 5.000 - - 

Persruimte Ajax 246 12 20,5 3,5 80 200 -  - - - 

Hoofdtribune - - - - 2000 - - - - - 

Evenementenplatform 
1.14

0 
57 20 32 1000 1200 600 750 - - 

* Eén vleugel van de ruimte 

** Ruimtes inclusief Boardroom Ajax 

*** Deze opstelling is berekend op basis van een lege zaal; er is geen meubilair aanwezig 

**** Deze opstelling loopt door op Plein van Porto 

 

n.b. Alle opstellingen zijn berekend op basis van (smalle) inhuur stoelen.  
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Bijlage 2. AV specificaties per zaal 

Level 3 Londen'71 Straatsburg '88 Parijs’69 Madrid '69 Belgrado '73 Plein van 100 

Audio       

Microfoon 1 x handzender 1 x handzender nee 1 x handzender 1 x handzender nee 

Speakers Bose plafond speakers met Sub Bose plafond speakers met Sub Bose plafond speakers Bose plafond speakers Bose plafond speakers nee 

Versterker ja ja nee ja ja nee 

Inprikpunt ja ja nee ja ja nee 

Mengtafel nee nee nee nee nee nee 

Video       

Projectie 

1 x NEC projector  

NP-PA522U 

5200 lumen 

1 x NEC projector  

NP-PA522U 

5200 lumen 

geen 

1 x NEC projector  

NP-PA522U 

5200 lumen 

1 x NEC projector  

NP-PA522U 

5200 lumen 

geen 

Scherm 
1 x rolscherm 154x240 

Beeldverhouding 16:9 

1 x rolscherm 154x240 

Beeldverhouding 16:9 
geen 

1 x rolscherm 154x240 

Beeldverhouding 16:9 

1 x rolscherm 154x240 

Beeldverhouding 16:9 
geen 

LCD 
5 x LCD 32 inch via intern 

Stadium Vision systeem 

2 x LCD 32 inch via intern 

Stadium Vision systeem 

1 x LCD 60 inch via intern 

Stadium Vision systeem 

2 x LCD 32 inch via intern 

Stadium Vision systeem 

1 x 2x2 LCD + 

4 x LCD 32 inch via intern 

Stadium Vision systeem 

2 x 2x2 LCD via intern 

Stadium Vision systeem 

Inprikpunt VGA+Audio/HDMI VGA+Audio/HDMI HDMI VGA+Audio/HDMI VGA+Audio/HDMI geen 

Zaallicht 
Dimbaar met verschillende 

presets 

Dimbaar met verschillende 

presets 

Dimbaar met 

verschillende presets  

Dimbaar met 

verschillende presets 

Dimbaar met 

verschillende presets 
 

Opmerkingen   

Eventueel VGA / HDMI in 

te prikken op LCD scherm 

 

Zaallicht is gekoppeld aan 

de Straatsburg ’88 
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Level 3,5 Tokio '95 Buenos Aires '72 Plein van Turijn '92 

Audio    

Microfoon 1 x handzender 1 x handzender 
1 x handzender  

(gekoppeld aan het geluidsysteem van de Tokio ’95) 

Speakers P.A. systeem 8 x luidspreker + 1 x sub (JBL) 12 x luidsprekers (JBL) + 2 x sub (JBL) 2 x luidspreker (JBL) 

Versterker ja ja ja 

Inprikpunt ja ja nee 

Mengtafel ja ja nee 

Video    

Projectie geen geen geen 

Scherm geen geen geen 

LCD 12 x LCD 42inch + 3 x LCD 55inch via intern Stadium Vision systeem 9 x LCD 42inch via intern Stadium Vision systeem 2 x LCD 42inch via intern Stadium Vision systeem 

Inprikpunt nee nee nee 

Zaallicht Dimbaar LED licht Dimbaar LED licht + gekleurde led strips Dimbaar LED licht 

Opmerkingen Eventueel VGA / HDMI in te prikken op elk LCD scherm   
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Level 4 Wenen '95 Amsterdam '72 Rome '96 Bar Zuid Plein v/d Toekomst 

Audio      

Microfoon 1 Handzender 1 Handzender 1 Handzender nee nee 

Speakers 
2 line array + SUB  

(Martin omni line) 

4 line array + 2 SUB  

(Martin omni line) 
4 bose 802 III 

2 x luidspreker (JBL)  

(gekoppeld aan de Rome ’96)  
nee 

Versterker ja ja ja nee nee 

Inprikpunt ja ja ja nee nee 

Mengtafel nee nee nee nee nee 

Video      

Projectie NEC projector 7500 lumen 
NEC projector 11.000 lumen + NEC 

projector 7.500 
NEC projector 5200 lumen geen geen 

Scherm 
vast scherm 5,5meter x 3,1meter 

Beeldverhouding 16:9 

1 x rolscherm 7,5 meter breed 

Beeldverhouding 16:9 

2x rolscherm 2,4 meter breed 

Beeldverhouding 16:9 
geen geen 

LCD 
2x2 LCD wall + 1x LCD 32inch via 

intern Stadium Vision systeem 

2x2 LCD wall + 1x2 LCD wall  + 2x 

LCD 32 inch via intern Stadium 

Vision systeem 

1x 42 inch via intern Stadium 

Vision systeem 

4x LCD 32 inch via intern 

Stadium Vision systeem 

2x2 LCD wall + 4x LCD 32 inch via 

intern Stadium Vision systeem 

Inprikpunt VGA/HDMI VGA/HDMI VGA/HDMI nee nee 

Zaallicht 
Wit LED dimbaar + gekleurde LED  

met verschillende presets 

Wit LED dimbaar + gekleurde LED  

met verschillende presets 
Dimbaar licht Dimbaar licht Wit LED dimbaar 

Opmerkingen  

Truss: carré afmeting 9 x 4,5meter. 

22 x Showtec Compact PAR 18 

5 x Led Fressnell spot 

2 x Led Profiel spot 
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Level 5 Skybar On Fifth Boardroom Koninklijke Loge 

Audio     

Microfoon 1 x handzender (samen met paardenburg) nee nee nee 

Speakers 3 x Bose speakers, 1 x subwoofer 
6 x Bose speakers (U-vorm) 

4 x Bose speakers (noord) 
nee 2 x Bose speakers 

Versterker nee nee nee nee 

Inprikpunt nee nee nee nee 

Mengtafel nee nee nee nee 

Video     

Projectie geen geen geen geen 

Scherm geen geen geen geen 

LCD 2x2 LCD wall via intern Stadium Vision systeem geen geen geen 

Inprikpunt nee nee nee nee 

Zaallicht 
Wit LED dimbaar + gekleurde LED  met 

verschillende presets 
Dimbaar wit led licht Dimbaar wit led licht Dimbaar wit led licht 

Opmerkingen 

Het is mogelijk om de hand mic. en het geluid in 

alle zones hoorbaar te krijgen via het bose 

controlespace paneel achter de Skybar 

   

  



Johan Cruijff ArenA Business Events – Huurdershandleiding – januari 2022  

 
23 

Level 6 Athene '87 Plein van Porto '87 The Sky Club 

Audio       

Microfoon 1 handzender   1 handzender 

Speakers 

L'Acoustics 2x X8 bij podium,  

4x X4i rondom 

Sub in plafond 

L'Acoustics 2x 5XT 
L'Acoustics 4x X4i (binnen) 

L'Acoustics 4x 5XT (buiten) 

Versterker L'Acoustics LA4X nee L'Acoustics LA4X 

Inprikpunt 
Ja 

(bij bar en bij podium) 
nee Ja 

Mengtafel nee nee nee 

Video       

Projectie nee nee nee 

Scherm LED 4m x 2.5m nee nee 

LCD 
75" LCD scherm via intern Stadium Vision 

systeem 

75" LCD scherm via intern Stadium Vision 

systeem 

75" LCD scherm via intern Stadium Vision 

systeem (binnen) 

4x 49" LCD op 1 bron via intern Stadium Vision 

systeem (buiten) 

Inprikpunt HDMI nee nee 

Zaallicht Sfeerverlichting dimbaar Dimbaar LED Warm/koud wit Sfeerverlichting dimbaar 

Opmerkingen 

Moving heads boven podium 4x spot 8x wash 

boven zaal 4x wash 

Hazer (rookmachine) beschikbaar 
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Level 6 oostzijde Glasgow ' 72 Café Johan 

Audio   

Microfoon 1x hand mic. 1 handzender 

Speakers 10 x Bose speakers 2 x subwoofer 6 x luidspreker (RH) 

Versterker ja ja 

Inprikpunt ja ja 

Mengtafel ja ja 

Video   

Projectie WUXGA projector 7000 lumen  geen 

Scherm 
1x rolscherm 2,40 x 1,54 m.  

Beeldverhouding 16:10  
geen 

LCD 6 x LCD 42inch via intern Stadium Vision systeem 3x LCD 42inch via intern Stadium Vision systeem 

Inprikpunt VGA/HDMI VGA inprik bij bar 

Zaallicht Dimbaar licht  Dimbaar licht 

Opmerkingen   
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Bijlage 3. Basis AV pakketten 

 

Johan Cruijff ArenA 

Congrescentrum  

Prijs 

standaard 

AV pakket  

(excl. BTW) 

Inclusief 

Niveau 3  

  

Londen'71 € 340,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

Straatsburg'88 € 340,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

Parijs’69 € 270,00 60 inch LCD scherm met HDMI aansluiting 

Madrid'69 € 340,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

Belgrado'73 € 340,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

    

Niveau 3,5   

Buenos Aires ’72  Op aanvraag  

Tokio ’95  Op aanvraag  

   

Niveau 4    

Rome'96 € 340,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

Amsterdam'72 € 840,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

Wenen'95 € 590,00 Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

    

Niveau 5   

Ruimtes op niv. 5 Op aanvraag  

   

Niveau 6    

Athene’87 € 840,00 LED scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

    

Zalen Oost   

Glasgow’72 € 590,00  Projector, scherm, geluidsinstallatie, 1 draadloze handmicrofoon, 1 uur technische ondersteuning 

Café Johan Op aanvraag  

    

Overig   

Technische 

ondersteuning 

€ 45,00 per 

uur* 

* Tarief van maandag t/m zaterdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur is 150% 

* Tarief op zondag is 150% 

Kosten inbreng 

andere 

AV leverancier 

€ 500,00 
Minimaal 6 uur technische ondersteuning tijdens het organisatie traject, opbouw, afbouw en eventueel tijdens 

evenement 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.  



Johan Cruijff ArenA Business Events – Huurdershandleiding – januari 2022  

 
26 

Bijlage 4. Diensten en 

faciliteiten 

Stadium Vision Prijs excl. BTW Opmerkingen 

1 visual incl. opstart kosten € 45,00 1 Logo vast op scherm 

Elke extra visual €45 plus € 10,00 per visual  

Stadion schermen  € 500,00 
Exclusief bediening en het aanleggen van het 

inprikpunt 

Stroompunt  
 

 

32 ampère € 261,00** Prijs per dag inclusief aanleggen 

63 ampère € 435,00** Prijs per dag inclusief aanleggen 

125 ampère € 750,00** Prijs per dag inclusief aanleggen 

220v / verlengsnoer ** € 15,00* Prijs per dag inclusief aanleggen 

Slimframes   

Productiekosten klein doek – 

1024x1157 mm 
Op aanvraag Prijs per stuk 

Productiekosten groot doek – 

2048x1157 mm 
Op aanvraag Prijs per stuk 

Productiekosten langwerpig doek 

atrium 

- Links – 9320x580 mm 

- Midden – 19390x580 mm 

- Rechts  - 9375x580 mm 

Op aanvraag Prijs per stuk 

Verzenden van doeken Vanaf € 25,00 Kosten afhankelijk van het aantal doeken 

Inhangen van de doeken Op nacalculatie Kosten afhankelijk van het aantal doeken 

Overig   

CAD Tekenaar € 65,00 per uur  

* Prijs is gebaseerd op één standaard output, indien er een verdeelnetwerk aangelegd dient te worden zal de prijs afwijken. 

** Tarieven zijn richtprijzen, definitieve prijs is afhankelijk van locatie en manuren 

 

De kosten voor bekabeld internet toegang zijn per dag: 

Snelheid Per aansluitpunt 

1000 Mb/s € 3.000,00 

750 Mb/s € 2.500,00 

500 Mb/s € 2.000,00 

300 Mb/s € 1.750,00 

200 Mb/s € 1.500,00 

100 Mb/s € 1.000,00 

50 Mb/s € 750,00 

10 Mb/s € 350,00 

Tarieven zijn exclusief BTW 
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Bijlage 5. Personele 

ondersteuning 

 

 Prijs excl. BTW Opmerkingen 

Hospitality medewerker €      50,00 per uur 

Steward €      32,25  per uur  - minimale afname van 3 uur* 

Hostess €      35,75  per uur  - minimale afname van 3 uur* 

Beveiliging/portier     

DAG ( 07:00 - 18:00 ) €      44,00 per uur - minimale afname van 3 uur* 

AVOND ( 18:00 - 24:00 ) €      47,00 per uur - minimale afname van 3 uur* 

NACHT ( 24:00 - 07:00 ) €      50,00 per uur - minimale afname van 3 uur* 

WEEKEND ( zat > 24:00 zon < 24:00 ) €      54,00 per uur - minimale afname van 3 uur* 

FEESTDAG ( > 00:00 < 18:00 ) €      73,00 per uur - minimale afname van 3 uur* 

Medical Steward €      35,75  per uur - minimale afname van 3 uur* 

Parking crew Op aanvraag  

Handyman   

 WEEK DAG ( 06:00 - 18:00 ) €      32,00 per uur* 

WEEK AVOND/NACHT ( 18:00 - 06:00 ) €      40,00 per uur* 

ZATERDAG (vrij > 24:00 zat < 24:00) €      41,00 per uur* 

ZONDAG/FEESTDAG ( zon > 24:00 ma < 06:00 ) €      53,00 per uur* 

Servicemedewerker CSU   

WEEK OVERDAG (06:00 – 21:30) €      29,75 per uur - minimale afname van 3 uur  

WEEK AVOND/NACHT (21:30 – 06:00) €      37,50 per uur - minimale afname van 3 uur  

WEEKEND (vrij > 21:30 zon < 24:00) €      42,50 per uur - minimale afname van 3 uur  

FEESTDAG €      67,00 per uur - minimale afname van 3 uur  

  * Feestdag toeslag : 25% 

Tarieven zijn exclusief BTW 
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Bijlage 6. Extra 

mogelijkheden 

 

Extra mogelijkheden Prijs excl. BTW  

Touch the Grass – 08.00 – 18.00 uur €      65,00 Totaalprijs voor 1 groep. Zie voorwaarden op pagina 12.  

Business Tour – 08.00 – 18.00 uur €      9,25 Prijs per persoon 

Innovation Tour €      25,11 Prijs per persoon (minimum prijs €500,00) 

Avond toeslag na 18.00 uur €      157,00 Totaalprijs voor 1 groep. Zie voorwaarden op pagina 12. 

Standaard ArenA entreekaarten €      1,50* Per stuk 

Gepersonaliseerde ArenA entreekaarten €      3,50* Per stuk 

Led Boarding Op aanvraag  

Mascotte Lucky Op aanvraag  

Sprekers uit het veld Op aanvraag Afhankelijk van spreker 

Gepersonaliseerde e-tickets Op aanvraag  

  *Bedrag is een richtprijs 

Tarieven zijn exclusief BTW 
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Bijlage 7. Label voor 

verzendingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN: 

Johan Cruijff ArenA 

ArenA Boulevard 1,  

1101 AX Amsterdam Zuidoost 

 

AFZENDER: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

EVENEMENT: ………………………………………………………… 

DATUM EVENEMENT: …………………………………………… 

EVENT MANAGER: ………………………………………………… 

 

DOOS …… van ……. 
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Bijlage 8. Route naar 

Certificaathouders ingang M 

 
Volg bovenstaande aanwijzingen indien u met de auto komt en naar P1/Transferium gaat.   

 

Bezoekers voor de Glasgow ’72 Lounge en skyrooms oost kunnen voor toegang tot het stadion gebruik maken van 

certificaathouders ingang M aan de oostzijde van het stadion. Deze ingang is zowel van de buitenzijde als 

binnenzijde P1 ArenA (Transferium) bereikbaar.  

 

Per auto: Eenmaal in P1 Transferium:  

- Rij naar beneden naar Niveau 0 

- Volg nu de borden richting P oplaadpunt 

- Aan de Oostzijde parkeert u bij A10, A11, B10, B11 of B12 

- Daar zijn de glazen deuren van de Certificaathouders ingang M te zien 

- Wanneer u op niveau 1 bent, kunt u parkeren bij Q1, Q2, Q3, R1, R1 of 

R3. Zodra u geparkeerd staat, loopt u naar niveau 0. Dit kan via de 

diverse trappen in de garage. Zoek pilaar A11 voor de ingang.  

 

 

Te voet:  

- De Johan Cruijff ArenA is uitstekend bereikbaar via station Bijlmer 

ArenA.  

- Vanuit het station gaat u linksaf en loopt u de ArenA boulevard op, 

hier volgt u de borden naar Ingang M (door de tunnel bij Ichi-E en 

Easy Hotel).  

- Bij ingang M aangekomen ziet u aan de overkant, naast de reguliere 

ingang M, de glazen deuren van certificaathouders ingang M. 
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Bijlage 9. Route naar hoofdingang e 
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Bijlage 10. Route naar arenadek 
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Bijlage 10. Route naar arenadek 

 

 

 

 


