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Welkom in Het Nutshuis

De rijke geschiedenis, indrukwekkende 
architectuur en verschillende uitstralingen  
van de zalen geven een enorme glans aan het 
monumentale pand. Onder de ruimtes die je 
kunt huren bevinden zich een aantal verborgen 
Haagse schatten, waaronder een prachtige 
stadstuin en een tot filmzaal omgebouwde 
bankkluis. Van kleine vergadering tot grootse 

bruiloft en alles ertussenin: Het Nutshuis  
biedt voor-elk-wat-wils-ruimtes, voorzien van 
facilitaire en technische ondersteuning en  
naar wens aangevuld met (h)eerlijke catering.

Ontdek  
onze mooie  

zalen!

Ooit was Het Nutshuis een statig bankgebouw, nu is het een van de 
meest unieke en aantrekkelijke verhuurlocaties van de Haagse binnenstad.
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Onze ruimtes zijn  
geschikt voor:
• Vergaderingen
• Borrels
• Lezingen
• Presentaties
• Workshops
• Netwerkbijeenkomsten
• Talkshows
• Optredens
• Filmvertoningen
• Diners
• Feesten
• Bruiloften

Catering op maat
Juni Café blinkt uit in de 
bereiding van al je catering-
wensen. Of het nu gaat  
om de culinaire aankleding 
van een feestelijke borrel  
of een verse lunch bij een 
vergadering: de Juni-koks 
denken graag met je mee 
én weten je positief te  
verrassen, zodat Juni altijd 
catering op maat biedt! 

Techniek
Alle zalen beschikken over 
reguliere faciliteiten en  
technische installaties zoals 
beamers, geluidsinstallaties  
en microfoons. Er is een  
technisch team beschikbaar 
dat je, waar nodig, graag  
adviseert en begeleidt tijdens 
jouw evenement.

Offerte op maat
Sommige bijeenkomsten vragen om nét wat meer flexibiliteit 
en creativiteit dan we met de standaard mogelijkheden bieden. 
Ben je benieuwd of we met onze ruimtes en services aan jouw 
specifieke wensen kunnen voldoen? Ons team denkt met je 
mee buiten de gebaande paden en maakt graag een offerte op 
maat voor je op.

Zalen zijn ook te huren in het weekend of de buiten openingstijden van Het Nutshuis! 
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De sigarengeur van de deftige bankiers is verdwenen, maar 
de sfeer van weleer hangt nog altijd in de indrukwekkende 
Commissarissenzaal van Het Nutshuis. De Commissarissen
zaal is een ruimte waar je ‘u’ tegen zegt, maar die tegelijke r 
tijd een zeer warme uitstraling heeft. De hoge plafonds, 
historische schouw, houten balken, grote ramen en het  
uitzicht op het Kerkplein maken deze zaal zeer geliefd bij  
de huurders van Het Nutshuis.

Commissarissenzaal
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Capaciteit

m2

Opstellingen

Prijs
Hele dag
€ 700*

Dagdeel
€ 350*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

Faciliteiten en services
• Wifi
• Beamers en schermen
• Flipover
• Geluidsinstallatie
• Microfoongebruik
• Ondersteunend personeel
• Verduistering
• Flexibele opstellingen
• Draadloze klikker voor 

presentaties
• Vleugel

Geschikt voor 
vergaderingen, lezingen, 
workshops, presentaties, 
diners, lunches en huwelijks-
voltrekkingen

70 113
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De Tuinkamer is ideaal voor kleine groepen die inspanning 
en ontspanning willen combineren. Van vergaderen aan de 
grote tafel naar een creatieve brainstorm of ongedwongen 
overleg op de loungebanken. De vele planten en warme 
kleuren maken de huiskamersfeer optimaal. Bij warm  
weer stap je zo de prachtige Nutstuin in, waar je de pauze
momenten kunt doorbrengen op een privéterrasje.

Tuinkamer
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Capaciteit

m2

Opstelling

12 40

Faciliteiten en services
• Wifi
• Beamer
• Flipover
• Ondersteunend personeel
• Verduistering
• Privéterras
• Draadloze klikker voor 

presentaties
• Flexibele opstellingen, zoals 

een lounge-opstelling

Prijs
Hele dag
€ 350*

Dagdeel
€ 175*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

Geschikt voor 
vergaderingen, presentaties 
en workshops
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Functioneel, licht, een goede akoestiek, moderne uitstraling, 
grote tafel en fijne stoelen. Wat kun je je voor een vergader
plek nog meer wensen? Een inspirerend uitzicht op de  
Grote Kerk en het Kerkplein? Ook dat is aanwezig in onze 
Kleine vergaderzaal.

Kleine vergaderzaal
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Capaciteit

m2

Opstelling

Faciliteiten en services
• Wifi
• Beamer
• Flipover
• Geluidsinstallatie
• Microfoongebruik
• Ondersteunend personeel
• Verduistering
• Draadloze klikker voor 

presentaties

Geschikt voor 
vergaderingen, presentaties 
en workshops

Prijs
Hele dag
€ 300*

Dagdeel
€ 150*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

3518
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De imposante hal van Het Nutshuis kun je door vele ogen 
bekijken en bewonderen. Door de ogen van een historicus: 
ooit stonden de klanten van de Nutsspaarbank hier in de  
rij voor een bankloket. Door de ogen van een architectuur
liefhebber: veel indruk maken de grote pilaren, het originele 
glasinlood en het moderne glazen dak. Door de ogen van 
een huurder: zowel bruisend feest als officiële bijeenkomst 
passen perfect bij de monumentale uitstraling van de Bankhal.

Bankhal

Op werkdagen  
is de Bankhal pas 

te huur vanaf 
17.00 uur.
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Capaciteit

m2200 200

Prijs
Hele dag
€ 1.100*

Dagdeel
€ 550*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

Faciliteiten en services
• Wifi
• Beamer en scherm  

(groot en klein)
• Flipover
• Uitgebreide geluidsinstallatie
• Uitgebreide lichtinstallatie
• Discobal
• Microfoongebruik
• Ondersteunend personeel
• Podium
• Katheder
• Piano
• Flexibele opstellingen
• Draadloze klikker voor 

presentaties

Geschikt voor 
borrels, presentaties, (netwerk-) 
bijeenkomsten, optredens, 
filmvertoningen, diners, feesten 
en bruiloften

Opstellingen
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In het souterrain van Het Nutshuis vind je ruim duizend 
oude bankkluisjes. Vroeger waren ze gevuld met de kost
baarste bezittingen van de klanten van de Nutsspaarbank, 
vandaag de dag vormen ze het indrukwekkende decor van 
onze Filmkluis en foyer. Het huren van deze ruimtes is een 
ervaring op zich. Achter twee loodzware kluisdeuren bevindt 
zich een knus filmzaaltje met vijftig stoelen. De foyer van  
de Filmkluis kan ingericht worden voor koffiepauzes, een 
lunch en een borrel.

Filmkluis en foyer
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Capaciteit

m2

Opstellingen

Faciliteiten en services
• Wifi
• Beamer en scherm
• Flipover
• Geluidsinstallatie
• Microfoongebruik
• Ondersteunend personeel
• Verduistering
• Draadloze klikker voor 

presentaties

Prijs
Hele dag
€ 550*

Dagdeel
€ 275*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

9350

Geschikt voor 
filmvertoningen, (kleine)  
voorstellingen, presentaties  
en lezingen
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Bij een kleine vergaderruimte ligt al snel het gevaar op de 
loer dat de muren op je afkomen. Bij onze Spreekkamer is 
hier totaal geen sprake van. De ruimte is weliswaar klein, 
maar verre van beklemmend. Twee van de vier muren zijn 
van glas, lopen van het metershoge plafond tot de vloer en 
kijken uit op het Juniterras en de kas in de grote Nutstuin. 
Ben je op zoek naar een compacte ruimte voor een groepje 
tot acht personen? Dan kunnen we je dus alleen maar  
adviseren: ‘Aan tafel!’.

Spreekkamer
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Capaciteit

m2

Opstelling

208

Faciliteiten en services
• Wifi
• Tv-scherm met audio-

mogelijkheden
• Flipover
• Ondersteunend personeel

Prijs
Hele dag
€ 200*

Dagdeel
€ 100*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

Geschikt voor 
kleine vergaderingen en  
brainstormsessies
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Soms ontdek je zomaar ineens een verborgen schat in de 
stad. De Nutstuin is zo’n plek die veel mensen al blij heeft 
verrast, maar voor veel anderen nog altijd een onbekende 
parel is. Tussen de fruit en notenbomen, bijenkasten en  
een vijver vol lelies kun je heerlijk op adem komen van het 
drukke stadsleven. Er staan banken op zowel zonnige als 
schaduwrijke plekken, maar je mag ook gewoon lekker  
met een kleedje in het gras zitten.

Nutstuin
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Capaciteit

m2 1275100

Geschikt voor 
lunches, diners, borrels, 
bruiloften, presentaties, 
talkshows en kleine optredens

De Nutstuin  
is te huur in 

combinatie met 
een andere 

ruimte.
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Ben je op zoek naar een originele en verrassende plek voor 
een kleine borrel? Of zoek je juist een locatie die naadloos 
aansluit bij jouw groene workshop? Dan valt onze kas vast 
bij je in de smaak. Tussen de druiventrossen en kruiden
plantjes laat je het stadsrumoer voor even achter je.  
De grote Nutstuin maakt het groene plaatje compleet.

Kas
Te huur van 

april t/m 
september.
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Capaciteit

m2

Faciliteiten en services
• Wifi 
• Geluidsinstalatie 
• Microfoongebruik 
• Tv-scherm 
• Flipover 

Opstellingen

Prijs
Hele dag
€ 250*

Dagdeel
€ 150*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

Geschikt voor 
vergaderingen, lunches, 
breakout room, (privé) borrels, 
high tea, babyshowers etc.

16 40
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Juni Café verzorgt niet alleen de catering bij de verhuringen 
van Het Nutshuis, maar kan ook als ruimte gehuurd worden. 
Het stijlvol ingerichte café heeft twee eyecatchers die de 
plek voor veel meer dingen geschikt maken dan alleen een 
borrel. Allereerst is er het vaste podium met meubilair, dat 
het café meteen geschikt maakt voor een intieme talkshow 
of ander optreden. De tweede troef van Juni is de waan
zinnige Nutstuin die grenst aan het café.

Juni Café 

Juni Café is  
te huur vanaf 

17.30 uur.
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Capaciteit

m2

Opstellingen

60 146

Faciliteiten en services
• Wifi
• Beamer en scherm
• Flipover
• Mobiele geluidsset
• Terras

Prijs
Hele dag
€ 600*

Dagdeel
€ 300*

* Exclusief btw, faciliteiten, services 
en catering.

Geschikt voor 
lunches, diners, borrels,  
bruiloften, presentaties,  
talkshows en kleine optredens
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Catering Juni Café

Juni Café en ‘eerlijke catering’: het zijn eigenlijk synoniemen. 
De vaste cateraar van Het Nutshuis blinkt niet alleen uit in de 
bereiding van verse en verrassende lunches, hapjes en diners, 
maar draagt ook bij aan een duurzame en circulaire stad.  
Zo kopen de Juni-koks zoveel mogelijk producten bij kleine 
ondernemers uit de buurt en maken zij zich hard voor een 
no-waste-aanpak.

Bewust en verantwoord
De wereld verbeteren met eten? Juni Café 
gelooft dat dit kan! Door bewuste keuzes te 
maken, door verantwoord inkopen te doen, 
door creatief en vernieuwend te koken, door 
onbekende en vergeten ingrediënten te  
her ontdekken en door minder te verspillen.  
Vanuit deze visie bereiden de Juni-koks elke 
dag afwisselende no-waste-gerechten van  
het seizoen. Elke dag anders, elke dag vers!

Kijk voor meer 
informatie op: 

junilekkernijen.nl

http://junilekkernijen.nl
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Arrangementen  
Juni Café biedt diverse 
arrangementen aan, waarbij de 
koks rekening kunnen houden 
met alle dieetwensen.

Lokaal en sociaal
Juni streeft ernaar een 100% 
kloppend bedrijf te runnen 
door keuzes te maken die 
goed zijn voor mens en 
milieu. Er wordt voornamelijk 
gekookt met overschotten  
van groente, fruit en andere 
geredde producten van 
Instock. Door mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt een fijne werkplek te 
geven, creëren zij vrolijkheid 
en gelukkige mensen waar we 
ook nog eens maatschappelijk 
geld mee besparen. 
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Trouwen in Het Nutshuis

Ja, ik wil… 
trouwen in  

Het Nutshuis!

Smaakvol trouwen  
met Juni Café
De koks van Juni Café, de 
vaste cateraar van Het Nuts-
huis, zijn even professioneel 
als veelzijdig. Zij weten dus 
wel raad met de catering-
wensen van jouw bruiloft.  
Van de feestelijke bruidstaart 
tot receptiehapjes met een 
twist. Van bubbels tot een  
uitgebreid biologisch bruilofts-
diner. Neem contact met ons 
op voor de mogelijkheden.  
Stuur een e-mail naar  
reserveren@nutshuis.nl.

Veel geliefden gaven elkaar al 
het ja-woord in Het Nutshuis. 
Een ceremonie in de statige 
én warme Commissarissen-
zaal, een borrel en diner in de 
waanzinnige tuin en een brui-
send feest in de monumentale 
Bankhal; je kunt je hele trouw-
dag in Het Nutshuis doorbren-
gen en toch voortdurend 
wisselen van sfeer en setting. 
Wil je ook graag trouwen in 
het hart van Den Haag, maar 
word je minder warm van de 
standaard locaties? Kom dan 
gerust eens een kijkje nemen 
in Het Nutshuis en informeer 
naar de mogelijkheden.
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Prijs en capaciteit 

Prijs en capaciteit zalen Het Nutshuis 2020

Theater
opstelling

Vergadering Lunch/ 
diner

Borrel Prijs

m2 aantal personen dagdeel* hele dag**

Commissarissenzaal 113 70 35 45 n.v.t.  € 350  € 700

Tuinkamer 40 n.v.t. 12 12 n.v.t.  € 175  € 350

Kleine Vergaderzaal 35 n.v.t. 18 18 n.v.t.  € 150  € 300

Bankhal 200 100 35 60 200  € 550  € 1.100

Filmkluis 93 50 50 n.v.t. n.v.t.  € 275  € 550

Foyer 60 30 n.v.t. 40 50  € 100  € 200

Spreek kamer 20 n.v.t. 6 6 n.v.t.  € 100  € 200

Kas 40 n.v.t. 18 18 30  € 150  € 250

Juni Café 146 40 25 45 60  € 300  € 600

*Dagdeel
9.00 - 13.00 uur
13.00 - 18.00 uur

**Hele dag
9.00 - 18.00 uur

Prijzen zijn exclusief 
techniek, personeel, 
catering en btw.



070 345 90 90
reserveren@nutshuis.nl

Bezoekadres
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag

Openingstijden Het Nutshuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 tot 17.30 uur

Openingstijden Juni Café
Maandag t/m vrijdag
8.30 tot 17.30 uur
Zaterdag
9.30 tot 17.30 uur

Ons team 
zaalverhuur  
staat voor 
 je klaar.

Routebeschrijving
→ Openbaar vervoer
Tram 16: stap uit bij halte  
Gravenstraat.
Bus 24: stap uit bij halte 
Kneuterdijk.

→ Auto
Het Nutshuis is goed te  
bereiken met de auto.  
Navigeer naar Riviervismarkt 5, 
Den Haag. Laden en lossen 
kan via de zijingang aan de 
Jan Hendrikstraat.

Parkeren
In de omgeving van  
Het Nutshuis geldt betaald 
parkeren. Dat kan langs 
de weg of in de garage.  
De dichtstbijzijnde garage 
is Q-Park City  
Parking naast Hotel Ibis  
en tankstation Esso: 
ter hoogte van Laan 8,  
2512 GM.


