
De kunst van het entertainen
Bent u op zoek naar een toplocatie voor een groot business 
event, receptie, borrel of diner? Bij het Mauritshuis kan het 
allemaal! 

Het Mauritshuis ligt in het historisch hart van Den Haag 
naast het Binnenhof, direct aan het Plein met een openbare 
parkeergarage. Dit maakt het Mauritshuis dé ideale locatie voor 
al uw bijeenkomsten. Het 17de-eeuwse historische gebouw  
met zijn intieme sfeer, de wereldberoemde collectie Hollandse 
en Vlaamse schilderkunst uit de Gouden Eeuw en de unieke 
ligging van het museum zorgen ervoor dat u en uw gasten nog 
lang met plezier terugdenken aan deze gelegenheid.

Uiteraard kunt u uw evenement combineren met een bezoek 
aan de collectie van het museum, met meesterwerken als het 
Meisje met de parel van Vermeer, De anatomische les van 
Rembrandt en De Stier van Potter. 

The art of entertaining
Are you looking for a prime location for a large business  
event, reception, drinks, or dinner? The Mauritshuis is the 
perfect place!

The Mauritshuis is situated in the historic heart of The Hague,  
next to the Binnenhof, on the Plein with a public parking 
garage. This makes it the ideal location for all your meetings. 
The 17th-century historic building with its intimate 
atmosphere, world-famous collection of Dutch and Flemish 
paintings of the Golden Age, and unique location will ensure  
a memorable event for you and your guests.

You can always combine your event with a visit to the 
museum’s collection, which includes masterpieces such as  
the Girl with a Pearl Earring by Vermeer, The Anatomy Lesson 
by Rembrandt, and The Bull by Potter. This combination of 
renowned collection and luxurious setting make the 
Mauritshuis unique. 

Catering
De culinaire invulling van uw evenement is in 
handen van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit 
de Witte waarmee het Mauritshuis direct 
verbonden is. Voor uw diner, lunch, borrel en 
andere gelegenheden biedt de uitstekende 
keuken van De Witte u de kwaliteit die u bij ons 
in het Mauritshuis mag verwachten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen de afdeling 
Reserveringen van De Witte via (070)-3607933  
of reserveringen@societeitdewitte.nl.

Kunst beleven in het Mauritshuis
Er valt veel te zien en te beleven in ons museum. 
De Gouden Eeuw was een hoogtepunt in de 
geschiedenis van ons land. Wij delen onze 
kennis graag met u tijdens onze rondleidingen, 
multimediatours en workshops. Voor meer 
informatie en tarieven zie mauritshuis.nl.

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte? 
Neem dan contact op met Simone Hollen, Denise 
Raterink of Iris van Eendenburg per telefoon 
(070)-3023435 of via mail@mauritshuis.nl.

Plein 29
2511 CS Den Haag
mauritshuis.nl

Catering
The culinary side of your event is in the hands  
of the New or Literary Sociëteit de Witte,  
which partners with the Mauritshuis. De Witte’s 
outstanding kitchen offers the high level of 
quality you can expect from us at the  
Mauritshuis for dinner, lunch, drinks and  
other occasions. For more information,  
please contact the Reservations department  
of De Witte at +31(0)70-3607933 or  
reserveringen@societeitdewitte.nl.

Experiencing art at the mauritshuis
Our museum has a great deal to offer. The Golden 
Age was the summit in the history of our country. 
We will happily share our in-depth knowledge 
of this period with you during our guided tours, 
multimedia tours, and workshops. For more 
information and pricing, see mauritshuis.nl.

Interested in a quote free of engagement?  
Please contact Simone Hollen, Denise Raterink, 
or Iris van Eendenburg by phone 
+31(0)70-3023435 or via mail@mauritshuis.nl.

Plein 29
2511 CS The Hague
mauritshuis.nl
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Gouden Zaal
Het Mauritshuis biedt diverse zalen met elk een 
geheel eigen sfeer, van monumentaal tot modern. 
In het 17de-eeuwse historische gebouw bevindt 
zich de schitterende Gouden Zaal met fonkelende 
kroonluchters en plafondschilderingen 
van Pellegrini. Een vorstelijke locatie voor 
ontvangsten en partijen omringd door kunst  
uit de Gouden Eeuw. De Gouden Zaal biedt bij  
een diner ruimte aan 70 en bij recepties aan  
100 gasten en is ook geschikt voor presentaties  
of vergaderingen tot 80 personen.

Golden Room
The Mauritshuis offers various spaces, each with  
its own atmosphere, from monumental to modern. 
The 17th-century historic building houses the  
magnificent Golden Room, with sparkling 
chandeliers and ceiling paintings by Pellegrini.  
A regal location for receptions and parties,  
amidst art from the Golden Age. The Golden 
Room offers room for 70 guests for dinners and 
100 guests for receptions, and is also suited  
for presentations or meetings for up to 80 people.

Royal Dutch Shell Vleugel
In de Royal Dutch Shell Vleugel in art decostijl 
bevinden zich diverse zalen. Of u nu een intiem 
diner wilt geven in de Randstadzaal voor 
30 gasten, een combinatie maakt met onze 
Nassauzaal voor een receptie met 200 gasten of 
een creatieve workshop in de Kunstwerkplaats; 
alles is mogelijk. En dat in combinatie met een  
fantastisch uitzicht over het historische Binnenhof. 
U kunt de Royal Dutch Shell Vleugel ook gebruiken 
in combinatie met het historische gebouw. 

Royal Dutch Shell Wing
The Royal Dutch Shell Wing has an entirely 
different architectural style, a beautiful example 
of Dutch ‘Art Deco’. This wing also offers various 
spaces for receptions. Whether you wish to host 
an intimate dinner for 30 guests in the Randstad 
Room, or combine it with our Nassau Room for a 
reception with 200 guests, or a creative workshop 
in the Art Workshop; everything is possible.  
The Royal Dutch Shell wing offers a spectacular 
view of the historic Binnenhof, and can also be 
used in combination with the historical building.

Foyer
Since its recent expansion, the Mauritshuis has 
a light, modern foyer. This monumental space, 
situated under the street level, is bathed in light 
and has a modern feel. This space is perfect for 
larger events, for up to 350 people.

Foyer
Sinds de uitbreiding van het Mauritshuis beschikt  
het museum over een lichte, moderne foyer. Ook al 
bevindt deze ruimte zich onder het straatniveau, 
door het gebruik van de modernste materialen  
en veel glas, baadt de foyer in een zee van licht.  
U kunt hier terecht voor bijeenkomsten tot  
350 personen.

Galerij Prins Willem V
Galerij Prins Willem V, naast de Gevangenpoort, 
is een verborgen juweeltje in het historisch 
hart van Den Haag. Sinds een aantal jaren is 
de kunstgalerij, die in 1774 werd geopend door 
stadhouder prins Willem V, in oude luister 
hersteld. De ruim 150 oude meesters hangen weer 
net als toen zij aan zij aan de bomvolle wanden.  
In Galerij Prins Willem V kunt u met 30 gasten 
dineren tussen de kunst. 

Prince William V Gallery
The Prince William V Gallery, next to the Prison 
Gate, is a hidden treasure in the historic heart 
of The Hague. This art gallery, which stadholder 
Prince William V originally opened in 1774,  
has recently been restored to its original lustre.  
More than 150 old master paintings fill the walls 
from floor to ceiling. You can dine in spectacular 
style in the Prince William V Gallery with up  
to 30 guests.
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