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UP Events is een evenementenbureau met een eigen evenemententerrein in Amsterdam-West, 
en is gespecialiseerd in het creëren van bijzondere belevenissen in combinatie met 
teambuilding. 

Voor elk evenement creëren we een op maat gemaakt programma zodat we samen met jullie 
een uniek evenement realiseren. 

Actief, fun, teambuilding, creatief, borrelen, lekker eten, vergaderen, elkaar ontmoeten en 
ontspannen. We zorgen ervoor dat het tijdens jullie bedrijfsevenement, vrijgezellenfeest of 
groepsuitje aan niets ontbreekt. 

UP Events makes your day!

never 
grow 

up







UP Events biedt verschillende activiteiten en arrangementen om voor iedere groep een passend programma 
te creëren. Denk hierbij aan actieve, creatieve, uitdagende en andere teambuilding activiteiten.

PLEZIER & 
TEAMBUILDING

Actief 
Robinson Crusoë uitje
 Lasergamen  
Archery tag   
Bubbelvoetbal   
Highland Games   
Zeskamp

Creatief 
Graffiti
Creatief teamwork   
Hoofdboetseren   
IJssculpturen maken 
Kettingreactie bouwen 
Muziek workshops

Overig
Escape      Rooms
Escape   Challenges 
Custom Made Games  
Mobiele City Escape Games 
Hilarische quizzen 
Onboarding games

Alle onze uitjes zijn door heel Nederland te boeken. Voor een stad of beachprogramma ben je dus ook aan 
het goede adres!

UP Events is tevens dé specialist in roomescape voor grote groepen.

team 
up

https://upevents.nl/evenement/expeditie-robinson/
https://upevents.nl/evenement/lasergamen/
https://upevents.nl/evenement/archery-tag-amsterdam/
https://upevents.nl/evenement/bubbel-voetbal/
https://upevents.nl/evenement/highland-games/
https://upevents.nl/evenement/zeskamp/
https://upevents.nl/evenement/graffiti-workshop/
https://upevents.nl/evenement/creatief-teamwork/
https://upevents.nl/evenement/boetseer-je-collega/
https://upevents.nl/evenement/ijssculpturen-workshop/
https://upevents.nl/evenement/escape-room/
https://upevents.nl/evenement/escape-challenge-morte-frio/
https://upevents.nl/evenement/custom-made-game-indoor/
https://upevents.nl/evenement/city-hunt/
https://upevents.nl/evenement/pubquiz/
https://upevents.nl/evenement/onboarding-games/
https://upevents.nl/evenement/kettingreactie/
https://upevents.nl/evenement/djembe-workshop/




Theater: 350 personen
Feest: 500 personen 
Feest + buiten: 750 personen
Receptie: 400 personen 
Sta- & zit combi: 300 personen
Diner: 200 personen

Vergaderarrangement A - 4 uur
  Ruimte
  Koffie, thee, water, fris 
 Snackbox

Vanaf: €30,- pp

Vergaderarrangement B - 8 uur
 Ruimte
Koffie, thee, water, fris
                     Snackbox
 Lunch

Vanaf: €54,95 pp

VERGADEREN IN DE  
BEACHCLUPS / WINTERLODGES

The BeachclUPs zijn twee geweldige half-open ruimten, elk met 
een terras die van alle gemakken zijn voorzien. In de winter toveren 
we deze om naar Winterlodge.

Vergadering of feestje?
Capaciteit in zaal: 

https://upevents.nl/faciliteit/the-beachclup/


Vergadering of feestje?
Capaciteit in Loods 5: 

 Theater: 68 personen
 Feest: 70 personen 
Receptie: 50 personen 
Boardroom: 25 personen 
U-shape opstelling: 17 personen
Carré-opstelling: 16 personen

Vergaderarrangement A - 4 uur
  Ruimte
Koffie, thee, water, fris  
 Snackbox

Vanaf: €30,- pp

Capaciteit in Loods 6:
Theater: 68 personen
Feest: 70 personen 
Receptie: 50 personen 
Boardroom: 28 personen 
U-shape opstelling: 26 personen
Carré-opstelling: 30 personen

Vergaderarrangement B - 8 uur
Ruimte
 Koffie, thee, water, fris
Snackbox
 Lunch

Vanaf: €54,95

VERGADEREN
IN LOODS 5 EN 6

Je eigen loods, voorzien van alle gemakken (flat screen, 
muziekcomputer, flipover). Geschikt voor vergaderingen, 
workshops, eten & drinken of een feestje.

https://upevents.nl/faciliteit/loods-5/
https://upevents.nl/faciliteit/loods-6/


Theater: 215 personen
Feest: 400 personen 
Receptie: 350 personen 
Diner: 100 personen
Boardroom: 48 personen 
U-shape opstelling: 35 personen
Carré-opstelling: 40 personen

Vergaderarrangement A - 4 uur
 Ruimte
Koffie, thee, water, fris   
Snackbox

Vanaf: €30,- pp

Vergaderarrangement B - 8 uur
 Ruimte
Koffie, thee, water, fris   
Snackbox
 Lunch

Vanaf: €54,95

VERGADEREN
IN LOODS 7

Je eigen loods, voorzien van corporate AV benodigdheden, 
draadloze microfoons, professioneel projectiescherm, beamer 
en een hoogwaardig geluid- en licht-systeem.

Vergadering of feestje?
Capaciteit in zaal: Capaciteit inclusief patio:

Feest: 400 personen 
Receptie: 350 personen 

https://upevents.nl/faciliteit/loods-7/






ADD UP 

Onze totaalpakketten, compleet verzorgde programma’s om jullie bedrijfsfeest tot een succes te 
maken. Geheel naar eigen smaak aan te passen! Vanaf 10 personen.

ADD UP 1
€45,83 pp   
Totaalprogramma van 4,75 uur 
1 Activiteit   
3 Drankjes pp 
BBQ Populair

ADD UP 2
€64,17 pp   
Totaalprogramma van 4,75 uur   
 1 Activiteit 
Borrelplateaus   
Drankarrangement 3  u  ur 
BBQ Populair

ADD UP 3
€82,52 pp   
Totaalprogramma van 6 uur   
2 Activiteiten 
Gratis drankje tussen de activiteiten 
Borrelplateaus   
Drankarrangement 3 uur
Heerlijke BBQ

add 
up

https://upevents.nl/evenement/add-up-1/
https://upevents.nl/evenement/add-up-2/
https://upevents.nl/evenement/amazing-day/






Het festival is compleet met 
onze Polaroid Photobooth 
Maak leuke kiekjes en ontvang direct 
een leuk aandenken! Terwijl onze DJ 
zorgt voor een fijne zomer sfeermuziek.

We maken het graag verder om  
maat met één van onze add on’s:
Zandsculpturen, goochelaars, 
akoestische acts, zwaaimolens, een 
cocktailbar, silent disco, candy corner, 
eventfotograaf of te gekke aftermovie 
van het geheel.

Alle gasten zullen ons terrein happy 
verlaten!

BEDRIJFSFESTIVAL 
OP MAAT! 

De festivals bij UP Events zijn erg geschikt om jullie bedrijf in het 
zonnetje te zetten. Laat je inspireren en activeren door ons bijzonder 
en speelse terrein en organiseer je eigen bedrijfsfestival op het terrein 
van UP Events. 

Vanaf 100 personen 
Relaxte festivallocatie

Te gekke activaties 
Bubbelvoetbal, Lasertag, Boogschieten, 
Archery Tag, Volleybal

Foodcourt
Compleet festival foodcourt, met trucks, 
tenten en kraampjes die vis, vlees, 
veggie en te gek eten serveren. Een 
ijskar, borrelplanken en volledige 
drankarrangement, zie website.

Vrij parkeren voor de deur, ja.. Echt waar!

https://bedrijfsfestivalamsterdam.nl
https://upevents.nl/evenement/bubbel-voetbal/
https://upevents.nl/evenement/lasergamen/
https://upevents.nl/evenement/boogschieten-amsterdam/
https://upevents.nl/evenement/archery-tag-amsterdam/
https://upevents.nl/evenement/beachvolleybal-toernooi-amsterdam/
https://upevents.nl/faciliteit/eten-en-drinken/
https://upevents.nl/evenement/polaroid-photobooth/
https://upevents.nl/evenement/je-eigen-dj/


Te gekke activaties
Bubbelvoetbal 
Lasertag  
Boogschieten  
Archery Tag  
Volleybal

Foodcourt: lekker festivalfood
Heerlijke houtgestookte BBQ Smoker   
Een gevarieerd aanbod met o.a. 
beefburgers, broodje pulled pork, 
saladebar, portobelloburger en meer, 
check hier het volledige overzicht
 IJsfiets: Heerlijke ijsjes ter verkoeling of 
gewoon voor de lekker
Borrelplanken met hapjes zoals een wrap 
met gerookte zalm, en spianata romana  
Drankarrangement: Hollands assortiment 
exclusief sterke drank

Relaxte festivallocatie 
met te gekke extra’s!

Polaroid Photobooth: maak leuke kiekjes  
en ontvang direct een leuk aandenken
Een DJ die jouw evenement bij elkaar draait   
Microfoon en podium
Goodiebag bij vertrek, een leuk aandenken 
aan het festival, uiteraard ook naar smaak te 
personaliseren

Exclusief bij Pakket 2
 Koffie barista, de lekkerste koffiecreaties   
Lekkere desserts, geniet van heerlijke
zoetigheid bij de foodtrucks
 Cocktailbar naast het drankarrangement   
Goochelaar die je verstelt doet staan   
Zwaaimolen, want welk festival is compleet
zonder zwaaimolen?
 Aftermovie, vereeuwig jullie festival met  een 
vette aftermovie

Exclusief bij Pakket 3
Cocktailbar
 Drankarrangement uitbreiding, onbeperkt 
speciaalbier en cocktails
 Goochelaar die je verstelt doet staan 
Zwaaimolen, want welk festival is compleet 
zonder zwaaimolen?
 Speciale DJ act
Akoestische muzikanten spelen jouw 
evenement aan elkaar
 Silent Disco voor de gasten die met de 
voetjes van de vloer willen
Aftermovie, vereeuwig jullie festival met  een 
vette aftermovie

ONZE BEDRIJFSFESTIVAL 
PAKKETTEN

Onze bedrijfsfestivals bieden we in 3 pakketten aan. 
Personaliseer het festival met de festival add-ons!

https://upevents.nl/evenement/bubbel-voetbal/
https://upevents.nl/evenement/lasergamen/
https://upevents.nl/evenement/boogschieten-amsterdam/
https://upevents.nl/evenement/archery-tag-amsterdam/
https://upevents.nl/evenement/beachvolleybal-toernooi-amsterdam/
https://bedrijfsfestivalamsterdam.nl/evenement/add-on-bbq-smoker-food-market/
https://upevents.nl/festival-food-up-events/
https://bedrijfsfestivalamsterdam.nl/evenement/add-on-ijsco-kar/
https://upevents.nl/faciliteit/eten-en-drinken/
https://upevents.nl
https://bedrijfsfestivalamsterdam.nl/evenement/polaroid-photobooth/
https://bedrijfsfestivalamsterdam.nl/evenement/add-on-je-eigen-dj/




Met het Winter wonderland feest kunnen jullie in de koude wintermaanden bij UP Events genieten 
van een omgetoverd winter paradijsje. Vanaf 50 personen.

WINTER WONDERLAND

Winter Wonderland 1
Vanaf €110,95   
Totaalprogramma van 4 uur   
Aankomst met glühwein en hapjes 
Drankarrangement 
Heerlijke winter BBQ
Winter Wonderland feest met DJ  
Polaroid photobooth

Winter Wonderland 2
Vanaf €154,95   
Totaalprogramma van 4,5 uur  
Aankomst met glühwein en hapjes 
 Drankarrangement 
Workshop ijssculpturen maken   
Heerlijke winter BBQ

Winter Wonderland 3
  Vanaf €221,95 
  Totaalprogramma van 6 uur 
  Aankomst met glühwein en hapjes 
  Drankarrangement 
  Workshop ijssculpturen maken   
Heerlijke winter BBQ
  Winter Wonderland feest met DJ
Polaroid photobooth

warm 
up

https://upevents.nl/evenement/winter-wonder/
https://upevents.nl/evenement/winter-wonderland-2-activiteit-party/
https://upevents.nl/evenement/winter-wonderland-6-uur/




SCHOLEN

UP Events biedt een breed aanbod van schoolactiviteiten aan voor 
groepen van 25 tot 1.000 leerlingen. Leer elkaar kennen op een speelse 
manier, zowel bij ons op locatie, maar natuurlijk ook mogelijk op de school 
of onderwijsinstelling zelf. Tevens mogelijkheid tot verzorging van lunch.

Robinson Crusoe 
Totaal €19,50 incl. btw 
Totaalprogramma van 2,5 uur   
  Actief introductieprogramma  
(kennismaking en teambuilding)   
Onbeperkt limonade en water 
Zakje chips/popcorn na de activiteit 
Robinson Crusoe (6 te gekke 
proeven)

Rode draad: samenwerking, creatief 
denkvermogen, strijd, instapniveau voor 
gemêleerd gezelschap

Vierkamp / Zeskamp
 Totaal €19,50 incl. btw 
Totaalprogramma van 2,5 uur 
Actief introductieprogramma  
(kennismaking en teambuilding   
Onbeperkt limonade en water
Zakje chips/popcorn na de activiteit     
Vierkamp (kies uit outdoor lasergamen, 
bubbelvoetbal, beachvolleybal, archery 
tag, bamboo challenge, boogschieten

Rode draad: samenwerking, creatief 
denkvermogen, strijd, instapniveau voor 
gemêleerd gezelschap

Escape Challenge – Hersenkraker
Totaal €15,00 incl. btw
Te gekke escape game vanaf 12 jaar 
75 minuten
Teambuilding & competitie
Welk team weet als eerst de eindkist 
open te breken tijdens deze 
bloedstollende challenge?

Rode draad: samenwerking, creatief 
denkvermogen, strijd, presteren onder 
tijdsdruk

Lunch
Totaal €8,00 incl. btw
Pistolet kaas & pistolet kipfilet, 
handfruit & koek, onbeperkt 
limonade & kraanwater
Met alle dieetwensen kan rekening 
worden gehouden, alternatieven 
worden apart geserveerd en zijn 
voorzien van een etiket    
Onbeperkt limonade van aanvang 
tot vertrek
Tijdens de activiteiten is er 
kraanwater beschikbaar



Te gekke programma’s, bij jullie op school

SCHOLEN

Workshopdag 
Prijs overeen te komen   
Totaalprogramma vanaf 3 uur
Mix van te gekke workshops (sportief, 
multimedia, creatief, dans, theater)  
20 leerlingen per workshops
Kies je activiteiten: graffiti, boetseer je 
klasgenoot, boomwhackers, djembé, 
percussie, theatersport, animatie, 
streetdance en meer

Rode draad: talentontwikkeling, 
samenwerken, plezier 

Custom Made GPS Game
Vanaf €15,00 incl. btw
 Leer je klasgenoten, leraren, lokalen, 
omgeving van de school spelenderwijs 
kennen tijdens deze op maat 
gemaakte GPS speurtocht
 Voeg zelf vragen en opdrachten toe in  
deze interactieve game
Zowel binnen als buiten mogelijk  
Teams van 4-5 leerlingen met 1 tablet 

Rode draad: samenwerking, kennismaking, 
kennisoverdracht, interactie.

team 
up



eat 
up

Luxe lunch €18,40 Lunch €14,95
Luxe broodjes met kaas, gerookte kip of hummus (ook 
mogelijk: vegetarische filet, vegan vleeswaren, vegan 
kaas). Zoetigheid. Handfruit. Koffie, thee & (amandel)melk. 
Fruitsappen van Schulp.

€7,75 incl. btw Kids lunch
Pistolet (2 stuks), divers beleg (hagelslag, jam, 
hazelnootpasta, pindakaas), handfruit en fruitsap 
van Schulp.

ETEN & 
DRINKEN
Alle dagarrangementen en activiteiten zijn te combineren met een hapje en drankje. Alle food 
arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn 
per persoon en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Luxe broodjes met kaas, gerookte kip of hummus (ook 
mogelijk: vegetarische filet, vegan vleeswaren, vegan kaas). 
Zoetigheid. Handfruit. Koffie, thee & (amandel)melk. 
Fruitsappen van Schulp. Met keuze uit soep van de dag, 
rundvlees of vegetarische kroket of een broodje 
tonijnsalade.



ETEN & DRINKEN

Borrelplateau €5,50 pp
Serranoham, chorizo, spianata romana, brandnetel kaas, mosterdkaas, 
artisjokken, smul uien, hummus, breekbrood. Ook vegetarische opties mogelijk.

UP snacks €5,50 pp
Bitterballen, kaasstengels, kipnuggets, loempia's. Ook vegetarische/vegan 
opties mogelijk.

UP burger menu €16,00 pp
Kies een burger van onze kaart met verse friet van Friethoes met saus: dry 
aged UP burger, pulled UP chicken burger, vegan UP burger, pulled jack fruit 
burger.



Barbecue “Classic” €23,50 
Kipsaté, runderhamburger, kalfssaucijs en pulled chicken

Barbecue “Populair” €25,00 
Kipsaté, runder hamburger, kalfssaucijs, spare ribs en 
garnalenspies

Barbecue “Vega/Vegan” €25,00 
Vegan hamburger XL, linzenburger, pulled jackfruit & 
gegrilde groenten

Barbecue “Halal” €25,00 
Runderhamburger, runder saucijs, kip shaslick en garnalenspies

Barbecue “Kids” €17,00 
Kipsaté, runderhamburger en kalfssaucijs

BBQ pakketten
Geserveerd met:

Assortiment brood met kruidenboter, hummus, paprikatapenade
Verse aardappelsalade gemaakt van krieltjes
Warme, gegrilde seizoensgroenten (grof gesneden) met kruidenolie
Rauwkostsalade afgestemd op de seizoensgroenten met een basisdressing
Groene Frisée salade met pittenmix
Sauzen: satésaus, knoflooksaus, BBQ-saus

eat 
up



€32,00 

€18,95 

€5,00 p.u.

Drankarrangement 

Onbeperkte drankjes gedurende 3 uur € 18,95 pp bestaande 
uit het standaard assortiment: bier (flessen), wijn, frisdrank 
(blikjes), koffie en thee.

Extra uren 

  Ambachtelijke runderhamburger op een 
zacht broodje met Smokey BBQ-saus, 
tomaat en komkommer
  Slow roasted pulled pork op een heerlijk 
broodje met Smokey BBQ-saus en 
American Coleslaw
  Slow cooked pulled chicken op een luxe 
broodje met Indonesische ketjapmarinade
  Smokey spare ribs

Fish bar 
  Warm gerookte zalm met een marinade 
van citroen en rozemarijn
  Warm gerookte kabeljauw met een 
marinade van groene kruiden
  Gegrilde gamba’s in chili-olie

Salad bar
Tropische salade: appel, bleekselderij, 
wortel, paprika en rozijnen met 
mangodressing
  Griekse salade: tomaat, komkommer, 
olijven en feta
  Kartoffelsalade: verse aardappelsalade 
met zongedroogde tomaatjes en lente-ui

Veggie bar 
Gegrilde groenten 
Courgette
  Zoete puntpaprika 
  Maïskolfjes

WOOD 
FIRED!

ETEN & 
DRINKEN

BBQ Smoker Food Market 
(vanaf 50 personen) 

Meat bar 



  UP Events 
Tom Schreursweg 8 
1067 MC Amsterdam 

Openbaar vervoer 
Bus 21 vanaf Amsterdam CS /  Bus 61 vanaf 
Sloterdijk. Stap uit bij de halte Aalbersestraat 
(Lidl). Sla vervolgens rechtsaf en loop de 
Cornelis Outshoornstraat uit. Loop de Tom 
Schreursweg in, aan je rechterhand zie je 
UP Events. 

Parkeren 

Bij UP Events is een gratis 
parkeerplaats met plek voor meer dan 
200 auto’s.

ADRES & ROUTE

Adres





AFTERMOVIES

check 
up

https://vimeo.com/281262048
https://upevents.nl/mediapagina/
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