


Desk away from home
Just as flexible as you are! Zoek
je nog een werkplek buitenshuis
om af en toe je mail bij te
werken of relaties te
ontvangen? In The Office of The 
Bar bieden wij flex-plekken aan. 
Hier kan je in alle rust werken en 
brainstormen. Met gratis wifi, 
aansluitpunten, gratis parkeren, 
fruitwater, heerlijke koffie en  
printservice. Boek vooraf onze 
halve of hele Day Passes 
hiervoor. Aansluitend kan je in 
onze lounge genieten van een 
break of verse cappuccino. 

Events
Onze meeting specialisten 
staat voor je klaar om jouw 
evenement tot in de puntjes te 
verzorgen, geheel naar jouw 
wensen. Wij zorgen ervoor dat 
jij jouw perfecte evenement 
gaat neerzetten. We denken 
immers graag met je mee over 
de invulling, aankleding en het 
unieke karakter of de 
boodschap die je wilt 
uitdragen. Apparatuur, acts, 
catering, thema’s… we’ll fix it!

Meetings
Voor een losse werkplek, klein 
gezelschap of grotere 
bijeenkomsten tot 300 
personen bieden wij ruime 
mogelijkheden als grootste en 
veelzijdigste meeting locatie 
van de regio. Én de hipste, met 
een industriële maar warme 
inrichting. Met 2300 m² aan 
meeting space kan je hier 
letterlijk alle kanten op. Kies 
het arrangement dat jou past 
en ontdek onze sfeervolle 
locatie.

Let’s 
Meet! Creative place

Of je nu in onze meeting 
rooms, lounge, bar of The Pool 
bent voor een bijeenkomst, 
creatieve sessie of borrel; je 
voelt je thuis op onze locatie.  
Ook onze Greenhouse is the 
place to be voor een 
ontspannen sessie of lunch. 
De relaxte sfeer en veel 
comfort geven je een goede 
boost. Om maar te zwijgen 
over ons toegewijde team; jij 
vraagt, wij draaien! Heb je zelf 
geen idee of inspiratie? We 
know how to WOW your event!



ECC Leiden biedt een prachtige lounge en 15 
vergaderzalen in een industriële Urban Jungle 
omgeving. Daarnaast voorzien wij nog in 3 hotspots op 
onze locatie zoals The Greenhouse, The Pool en The 
Bar. Hier kun je terecht in creatieve opstellingen voor 
bijvoorbeeld teammeetings, brainstormsessies en 
recepties,. Wij denken graag met je mee voor de beste 
invulling. Think big!

In alle  zalen tref je een loungehoek, je eigen 
Nespresso apparaat, groene planten, kleden en een 
warme inrichting. Dat alles vergezeld met een 
uitstekende en eigentijdse catering 2.0. Alle ruimtes 
zijn gelegen op de begane grond en goed toegankelijk. 
Aansluitend aan alle zalen ligt onze ruime lounge; goed 
voor een break of lekkere cappuccino tussendoor.

https://www.eccleiden.com/virtual-tour/


Wij van ECC Leiden houden van lekker eten en zetten in op kwaliteit, echte 
smaken en vers, gezond eten zonder poespas. Wij werken daarvoor samen met 
cateringbedrijf Dames Dietz die gespecialiseerd zijn in lunches, borrels & bites, events, diners, 
you name it. Van de heerlijkste hapjes naar een gezonde en heerlijke lunch. Alles is mogelijk!

De Dames Dietz zijn onze vaste cateraar uit Oegstgeest en zijn net zo flexibel als dat wij zijn. 
Wijzigingen kunnen zelfs tot een dag voor aanvang van een evenement worden 
doorgegeven. De (h)eerlijke, gezonde en home made producten zitten allemaal verwerkt in 
onze meeting packages; een beleving tijdens jouw vergadering waar je zeker voor terug komt.

In onze nieuwe Canteen kan je de gehele dag langslopen om wat lekkers te pakken tijdens je 
meeting. Gewoon trek in iets zoets, hartigs of juist gezond? Alles ligt voor ie klaar zodat het je 
aan niets ontbreekt!. In de aansluitende relax area kan je even neerploffen alvorens weer aan 
de volgende sessie te beginnen.
Allergieën of dieetwensen ontvangen wij graag minimaal 2 werkdagen van te voren. 



4-uurs ‘Needed Coffee’
› Nespresso, thee en water
› Coffee-to-go breaks in onze 

lounge
› Flip-over
› Beamer en scherm
› Wifi voor elke deelnemer
› Exclusief zaalhuur 

8-uurs ‘Needed Coffee’
› Nespresso, thee en water
› Coffee-to-go breaks in onze 

lounge
› Flip-over
› Beamer en scherm
› Wifi voor elke deelnemer
› Exclusief zaalhuur 

4-uurs ‘Healthy’
› Gehele meeting lekkernijen 

vanuit The Canteen (zowel 
healthy, sweet als savory)

› Healthy lunch*: 1 open bagel 
en 1 dichte sandwich (beide 
rijkelijk belegd) | salade | vers 
sapje

› Nespresso, thee en water
› Coffee-to-go breaks in onze 

lounge
› Flip-over
› Beamer en scherm
› Wifi voor elke deelnemer

› * ovb van wijzigingen

8-uurs ‘Healthy’
› Gehele meeting lekkernijen 

vanuit The Canteen (zowel 
healthy, sweet als savory)

› Healthy lunch*: 1 open bagel 
en 1 dichte sandwich (beide 
rijkelijk belegd) |  salade | vers 
sapje

› Nespresso, thee en water
› Coffee-to-go breaks in onze 

lounge
› Flip-over
› Beamer en scherm
› Wifi voor elke deelnemer

› * ovb van wijzigingen

€ 58,50 p.p.€ 38,50 p.p.€ 15,50 p.p.€ 9,50 p.p.

Het 4- en 8-uurs healthy arrangement zijn inclusief zaalhuur en gewenste opstelling



Modern jasje

Men is nooit te oud om te leren ;). Onze Classroom biedt een vast auditorium met 
zitplekken voor 32 deelnemers. Indien er ook tafels nodig zijn wordt er een gedeelte van 
de stoelen omgeklapt en dan is deze ruimte geschikt voor 16 personen. Maar ook voor 
een receptie, filmpresentatie, seminar of workshop zit je in The Classroom op je best. De 
hippe, inspirerende omgeving doet de rest!

https://www.eccleiden.com/the-classroom/


Vergaderen saai? Niet in onze nieuwe creatieve hotspot . Je voelt je als een vis in het water in deze 
vernieuwde ruimte, waar je vroeger alleen in badkleding toegang had. Tegenwoordig kan je hier comfortabel 
vergaderen maar ook goed een pool party organiseren of je bruiloft, borrel of brainstormsessie houden. 

dus, we love it! Je bevindt je in een voormalig hotelzwembad compleet met reddingsboeien, zwemhaak, 
strandstoelen en de tegeltjes overal om je heen. Maar vooral ingericht anno nu met comfortabele stoelen, de 
nieuwste techniek, een heerlijke coffee corner, loungeplekken en healthy catering. Achtergrondmuziekje erbij en 
je event valt zeker niet in het water!

https://www.eccleiden.com/the-pool/


Vintage genieten
Tijdens lange vergaderdagen hebben onze gasten een heerlijke break-out spot op ons 
terras, naar gelang het seizoen in een zomerse beachlook of winterse setting. Helaas 
gooit het Hollandse weer nog wel eens roet in het eten om gezellig buiten te zijn. Met 
de komst van onze Greenhouse is dat verleden tijd! Nu kunnen we onze 
vergadergasten altijd een heerlijk buitengevoel geven. Van origine gebruikt in de 
tuinbouw heeft deze stijlvolle kas nu een tweede leven gekregen in Leiden.

Always outside
Vergadergasten kunnen hier hun lunch of borrel nuttigen maar ook als break-out 
ruimte of voor een informele meeting is deze Greenhouse een uitstekende keuze. Of 
plof gewoon lekker neer op de banken, dat kan altijd. Veel groen, houten elementen, 
vloerkleden en vintage meubilair geven een heerlijke, relaxte sfeer en de elektrische 
heaters zorgen voor een aangename temperatuur. Hier geniet je het hele jaar buiten 
met het comfort van binnen. Een unieke toevoeging op onze locatie!

https://www.eccleiden.com/thegreenhouse/


The Bar, het kloppend hart van onze meeting locatie. Een supermooie hotspot, 
geïnspireerd op de industriële stijl van het hele pand maar dan in een warme, 
eigentijdse setting. Hier wacht je een gezellige afternoon break na je meeting maar 
kan je ook terecht voor een (kerst-)borrel met collega’s of andere happening. En 
dat alles onder het toeziend oog van onze Vader des Vaderlands aan de muur, een 
echte eyecatcher ;).

Ook voor een flexplek ben je hier welkom. Want naast goede wifi bieden we ook 
heerlijke koffie, aansluitpunten voor je laptop, gratis parkeergelegenheid, 
fruitwater, printservice en de bushalte op nog geen 100 meter. Dus geen 
thuiswerken, maar wel werken waar je je thuis voelt.
Reserveer de dag van je keuze via onze voor een halve of hele dag 
werken.

https://www.eccleiden.com/the-bar/


3 Drinks & Bites
› 3 drankjes (wijn | bier | fris)
› gevarieerde bites
› gebruik van The Bar, Pool en/of Greenhouse

5 Drinks & Bites
› 5 drankjes (wijn | bier | fris)
› gevarieerde bites 
› gebruik van The Bar, Pool en/of Greenhouse

8 Drinks & Bites
› 8 drankjes (wijn | bier | fris)
› gevarieerde bites 
› gebruik van The Bar, Pool en/of Greenhouse

€ 33,50 p.p.

€ 37,50 p.p.

€ 41,50 p.p.



We do the math for you

Mocht er niet gekozen worden voor ons 4- of 8-uurs ‘Healthy’ package dan gelden de hierboven genoemde tarieven als losse zaalhuur. 

LxBxH M² Klas Theater U-vorm Receptie Cabaret Blok Halve dag 
vanaf

Hele dag
vanaf

The Imperial 8,40 x 18,00 x 4,00 152 35 138 20 120 40 48 € 550 € 850

The Square 11,80 x 18,00 x 4,00 213 42 196 22 165 60 72 € 650 € 950

The Imperial / The 
Square

20,00 x 18,00 x 4,00 360 80 300 N.A. 250 225 N.A. € 1100 € 1600

The Edge 12,75 x 7,55 x 3,30 96 20 60 15 65 28 30 € 450 € 650

The Cube 12,75 x 7,55 x 3,30 96 25 75 16 65 32 36 € 450 € 650

The Edge / The Cube 12,75 x 14,75 x 3.30 192 49 112 18 175 110 N.A. € 750 € 1100

The Spot 11,75 x 7,25 x 3,30 85 23 70 12 65 32 24 € 400 € 550

The Space 7,75 x 6,75 x 3,30 53 12 32 9 40 16 16 € 325 € 450

The Cabin 7,25 x 6,75 x 3,30 53 12 32 9 40 16 16 € 325 € 450

The Lodge 10,25 x 6,90 x 3,30 65 16 55 13 50 24 16 € 375 € 500

The Loft 13,18 x 8,00 x 2,75 110 24 70 16 100 32 34 € 600 € 750

Studio 1 6,00 x 4,35 x 2,75 26 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 8 € 250 € 350

Studio 2 6,00 x 4,35 x 2,75 26 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 8 € 250 € 350

Studio 3 6,00 x 4,35 x 2,75 26 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 8 € 250 € 350

Studio 4 6,00 x 4,35 x 2,75 26 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 8 € 250 € 350

The Office 7,00 x 4,00 x 2,75 26 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 4+4 € 250 € 350

The Classroom 11,00 x 7,00 x 4,00 77 16 32 N.A. N.A. N.A. N.A. € 550 € 800

The Pool N.A. 350 N.A. 18 12 50 N.A. N.A. € 550 € 800

The Bar 17 x 9 153 N.A. N.A. N.A. 80 N.A. N.A. € 550 € 800

The Greenhouse / 
Terrace

25 x 10 250 N.A. N.A. N.A. 80 N.A. N.A. € 550 € 800



Een overzicht van onze veelzijdige locatie! 
Met 15 moderne meeting rooms en inspirerende hotspots zoals 
The Greenhouse, The Bar en The  Lounge vind je hier altijd de 
juiste plek voor jouw bijeenkomst.

Bekijk ons online 
Kom je er niet uit? Bekijk de virtuele tour en foto’s op onze 
website of bel ons voor de meest optimale invulling van jouw 
wensen.

https://www.eccleiden.com/locatie/zalen/


13

071 5355 523
events@eccleiden.com
www.eccleiden.com

Graag verwelkomen onze hosts Celine, Laura, Frank en Mariska je op 
onze locatie en helpen je met al je vragen.

Nice to meet you!
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