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VNAB KENNIS- EN ONTMOETINGSCENTRUM 

In de voormalige DNB dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum.  

Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in 

een nieuwe tijdsgeest ontmoeten, samenwerken en kennis delen. 

Leden en geassocieerde deelnemers van de VNAB kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het 

centrum te bieden heeft zoals diverse vergaderruimtes, flexibele eventvloer met ondersteuning van de 

modernste audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en 

cateringmogelijkheden.  

 

Vragen of meer informatie? 

 Receptie VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 

Ingrid & Andrea 

receptie@vnab.nl | +31 (0)6 111 584 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of bij uitdrukkelijke toestemming berusten alle rechten op de inhoud bij de 

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). 

Fotografie: Raphael Drent, Tiel 

mailto:receptie@vnab.nl
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GESCHIEDENIS VAN HET PAND 

De geschiedenis van het pand gaat terug tot in de 17e eeuw. Rond het jaar 1600 begon men met de aanleg 

van een wandelpromenade tussen Leuvehaven en de Oude Haven met veel bomen. Door de inwoners van 

Rotterdam werd de wandelpromenade al snel de Boomptjes genoemd. 

In het jaar 1865 werd aan de westkant van de Leuvehaven een zgn. 

bijbank van De Nederlandsche Bank (DNB) geopend. Dit bijkantoor 

verhuisde 40 jaar later (1905) naar Boompjes nummer 72, maar werd 

gedurende de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog voor 

een groot deel verwoest. Enkele jaren na de oorlog werd gestart met 

de herbouw, dit maal op de huidige locatie (Boompjes 250) waar een 

tijdens de oorlog verwoeste synagoge uit 1725 had gestaan. 

Omdat het pand naast DNB ook werd gebruikt door o.a. de Koninklijke Marechaussee en bedrijven, 

werden extra trappenhuizen en vluchtwegen gebouwd. Zo stonden niet-bankfuncties niet in directe 

(open) verbinding met de bank.  

In 1991 werd het bijkantoor aangewezen als gemeentelijk monument; de 

DNB verliet het pand in 2000. Na het verdwijnen van de bankfunctie zijn 

er diverse plannen ontwikkeld die uiteindelijk geen doorgang hebben 

gevonden, waardoor het pand sinds 2000 heeft leeggestaan. Zo is er 

sprake geweest van nieuwbouw achter en boven het pand in de vorm van 

woningen en kantoorruimte en heeft zowel Leopold Hotel Groups als het 

Van der Valk concern interesse getoond.  

De monumentale hoofdentree met grote mozaïeken van kunstenaar Louis van Rooden symboliseert het 

oude en nieuwe Rotterdam. Aan de buitenzijde van het gebouw waren de kopse kanten van het dak 

versierd met imposante sculpturen van beeldhouwer W.A. Verbon. De oostzijde (tijdens de leegstand 

gestolen) stond symbool voor de welvaart van het land en de westzijde, die zwaar beschadigd is geraakt, 

voor de welvaart van de zee. 

De indeling van het gebouw is gebaseerd op enkele kernpunten. 

Gezien de historie van het pand is de bescherming en het bezit 

van waarden hierbij een belangrijk punt. Voor zakelijk doeleinden 

was er op de eerste verdieping ruimte voor sortering, 

boekhouding en directiekamers. Deze directiekamers, met 

uitzicht op de Maas, Erasmusbrug en Willemsbrug hadden ook 

een directe verbinding met de kelder en een eigen directietoilet. 
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ZALEN 

ZALENOVERZICHT 

In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum kunt u terecht voor het organiseren van evenementen 

variërend van vergaderingen voor 6 personen tot bijeenkomsten met 150 bezoekers. 

 Maximale capaciteit 

Waal 6 personen 

Rotte 10 personen 

Amstel 10 personen 

IJssel 16 personen 

Merwede (tevens examenlokaal) 20 personen 

Rijn 20 personen 

Schelde (tevens leslokaal) 26 personen (38 personen in college-opstelling) 

Maas 150 personen (theateropstelling) 

 

Alle zalen1 zijn voorzien van flipover, flatscreen, Wi-Fi en onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en 

lekkernijen. Verhuur ’s avonds en op zaterdag is op aanvraag mogelijk. 

PRIJSNIVEAUS 

Iedere ruimte kent een drietal prijsniveaus, te weten: 

1. Extra gereduceerd tarief founding partners 

Voor leden en marktpartijen die een financiële garantie geven voor het (deels) organiseren van hun 

externe bijeenkomsten in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Lees meer 

2. Gereduceerd tarief leden 

Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd deelnemers van de VNAB 

3. Regulier tarief niet-leden 

Voor aan de zakelijke verzekeringsmarkt gerelateerde partijen die geen lid zijn van de VNAB 

Over de tarieven wordt geen BTW geheven, met uitzondering van de ‘Extra kosten voor De Maas’. Deze 

kosten zijn onderworpen aan BTW.  

                                                           
1 Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en lekkernijen geldt voor alle zalen met uitzondering van de Maas. 

https://vnab.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Openbaar-nieuws/founding-partners-vnab-kennis-en-ontmoetingscentrum
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WAAL 

 

Tarieven tot 6 personen  

 Lunch (incl. lunch)2 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 150.- € 200.- € 425.- 

Leden € 175.- € 225.- € 475,- 

Niet-leden € 200,- € 250,- € 500,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Flipover 

 Flatscreen 

 Wi-Fi 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
2 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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ROTTE 

 

Tarieven tot 10 personen  

 Lunch (incl. lunch)3 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 250.- € 350.- € 550.- 

Leden € 275.- € 375.- € 625,- 

Niet-leden € 300,- € 400,- € 650,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Flipover 

 Flatscreen 

 Wi-Fi 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
3 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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AMSTEL 

 

Tarieven tot 10 personen  

 Lunch (incl. lunch)4 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 250.- € 350.- € 550.- 

Leden € 275.- € 375.- € 625,- 

Niet-leden € 300,- € 400,- € 650,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Flipover 

 Flatscreen 

 Wi-Fi 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
4 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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IJSSEL 

 

Tarieven tot 16 personen  

 Lunch (incl. lunch)5 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 350.- € 400.- € 800.- 

Leden € 375.- € 450.- € 900,- 

Niet-leden € 400,- € 475,- € 950,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Flipover 

 Flatscreen 

 Wi-Fi 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
5 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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MERWEDE (TEVENS EXAMENLOKAAL) 

 

Tarieven tot 20 personen 
(excl. docent) 

 

 Lunch (incl. lunch)6 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 450.- € 525.- € 1.000.- 

Leden € 475.- € 575.- € 1.100,- 

Niet-leden € 500,- € 600,- € 1.150,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Uitstekende akoestiek waardoor hinder van omgevingsgeluiden praktisch is uitgesloten 

 Tafels geschikt voor 2 personen (indien gewenst met separatiepanelen) 

 Data en voeding per persoon beschikbaar 

 Dataverbinding naar keuze door middel van Wi-Fi of glasvezel 

 Audiovisuele middelen zoals een LED 75 inch monitor waarop via een HDMI- en VGA-kabel een 
laptop kan worden aangesloten 

 Locker (buiten het examenlokaal) per persoon beschikbaar 

 Digitale surveillance middels cameratoezicht 

 Flipover 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
6 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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RIJN 

 

Tarieven tot 20 personen  

 Lunch (incl. lunch)7 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 450.- € 525.- € 1.000.- 

Leden € 475.- € 575.- € 1.100,- 

Niet-leden € 500,- € 600,- € 1.150,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Flipover 

 Flatscreen 

 Wi-Fi 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
7 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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SCHELDE (TEVENS LESLOKAAL) 

 

Tarieven tot 26 personen  

 Lunch (incl. lunch)8 Dagdeel (excl. lunch) Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 575.- € 600.- € 1.250.- 

Leden € 600.- € 675.- € 1.400,- 

Niet-leden € 625,- € 700,- € 1.450,- 

Tarieven tot 38 personen (college-opstelling) 

 Dag (incl. lunch) 

Founding partners € 1.400.- 

Leden € 1.600.- 

Niet-leden € 1.700,- 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Flipover 

 Flatscreen 

 Wi-Fi 

 Onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen 

  

                                                           
8 Het luncharrangement is uitsluitend te reserveren van 12.00 tot 14.00 uur. 
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MAAS 

Arrangementen voor presentaties, recepties etc. op aanvraag beschikbaar vanaf 16.00 uur. 

Tarieven tot 60 personen  

 Tot 3 uur Tot 6 uur Tot 8 uur 

Founding partners € 500.- € 675.- € 1.000.- 

Leden € 575.- € 750.- € 1.150,- 

Niet-leden € 600,- € 800,- € 1.200,- 

 

Tarieven vanaf 60 personen  

 Tot 3 uur Tot 6 uur Tot 8 uur 

Founding partners € 625.- € 825.- € 1.175.- 

Leden € 700.- € 950.- € 1.325,- 

Niet-leden € 750,- € 1.000,- € 1.400,- 

 

Extra kosten voor ‘De Maas’     

 Op- en afbouw Geluid Catering Toeslag op tarief i.v.m. avonduren 

  Tot 1 uur Tot 2 uur Vanaf 2,5 uur 

Founding partners 

Maatwerk 

10% 15% 20% 

Leden 10% 15% 20% 

Niet-leden 10% 15% 20% 

 

Aanwezige faciliteiten: 

 Wi-Fi 

 Videowall 

 Geluidsinstallatie incl. 2 headsets en 2 handmicrofoons 

 Katheder 

 2 tafels t.b.v. paneldiscussie  
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CATERING 

In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum biedt Albron u het cateringconcept Bakery Café, een 

kwalitatief hoogwaardige horecavoorziening. De producten worden voor een groot deel ter plekke vers 

en in het zicht van de bezoekers bereid. 

    

De cateringbalie is de gehele dag (08.00 – 18.00 uur) open met een aantrekkelijk aanbod van koffie (barista 

aanwezig), zoete en hartige bakery producten, lunch, middagsnacks en een borrelarrangement. 

Uitgangspunt hierbij is een lekker en gezond assortiment.  

Een deel van het assortiment kan ook worden meegenomen op weg naar de volgende afspraak zoals 

broodjes, sappen en smoothies. 
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CATERING ARRANGEMENTEN 

Bij het lunch arrangement is inbegrepen: 

 Onbeperkt verse koffie, thee en espresso 

 Diverse frisdrank en water 

 Lunchbuffet (verse soep van de dag, sandwich, luxe belegd broodje, melk, sap en fruit) 

Bij het dagdeel arrangement is inbegrepen: 

 Onbeperkt verse koffie, thee en espresso 

 Diverse patisserie (muffin, brownie, cake, etc.) 

 Diverse frisdranken en water 

 Celebrations 

Bij het dag arrangement is inbegrepen: 

 Onbeperkt verse koffie, thee en espresso 

 Diverse patisserie (muffin, brownie cake, etc.) 

 Diverse frisdrank en water 

 Celebrations 

 Lunchbuffet (verse soep van de dag, sandwich, luxe belegd broodje, melk, sap en fruit) 
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PARKEREN 

Bezoekers van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum kunnen tegen gereduceerd tarief (€1,09 per uur) 

parkeren in de volgende parkeergarages: 

Parkeergarage De Boompjes 

Navigatie: Terwenakker 18 (gelegen direct achter het pand) 

Parkeerplaatsen: 623 

Parkeergarage Erasmusbrug 

Navigatie: Gedempte Zalmhaven (aan het Willemsplein, 7 min. loopafstand) 

Parkeerplaatsen: 327 

Parkeerkaarten kunnen via een stempelautomaat, die op de cateringbalie staat, worden afgewaardeerd 

tot het gereduceerde parkeertarief van €1,09 per uur. 


