BLUEY'S
INFO BLAD VOOR
CREATIEVE PRODUCTIES
SKATE PARK
ZEEBURGEREILAND
Een stedelijke, ruimtelijke en groene locatie voor
foto, film en andere creatieve producties: De Urban
Sportzone op Zeeburgereileand.
Vooral het skatepark is een populaire locatie
gebleken voor producenten. Het gloednieuwe
skatepark is super dynamisch met beginnende en
gevorderde skateboarders, BMX’ers en inlineskaters. Met een afmeting van 3.100 vierkante meter
is het skatepark meteen het grootste van Nederland!

OVER ONS
BLUEY'S is een all-day-brunch café, grenzend aan het
skatepark. We serveren specialty coffee, een vers en voedzaam
brunch menu en huisgemaakte zoetwaren, in een groene en
kleurrijke sfeer.

SERVICES

Bluey's

Wij verhuren regelmatig (delen van) onze locatie aan
producties op het skatepark als een welkome uitvalsbasis.
Te denken aan:
Verhuur locatie
Voorbereidingslocatie
Break-out ruimte
Crew catering

BLUEY'S Coffee & Kitchen

Lees meer over onze services op de volgende pagina of vraag
direct gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan!
Verhuur

Catering

online offerte

T. +31 6 15 10 38 10
E. hello@blueys.nl
W. www.blueys.nl
A. Eef Kamerbeekstraat 182
1095MP Amsterdam

BLUEY'S
MOGELIJKHEDEN
LOCATIE VERHUUR
ONZE
RUIMTE
Wij verhuren onze ‘work’ ruimte aan
creatieve producties op het skatepark.
Het gaat om een semi afgesloten ruimte
(zie foto). In deze ruimte bevindt zich
geen kleedruimte maar je kunt hier
gemakkelijk een eigen scherm neerzetten.
Wel hebben wij een ruim damestoilet
waar gebruik van kan worden gemaakt
voor omkleden.

BLUEY'S WORK

BLUEY'S WORK +

Aantal personen: max 12 personen*
'Work' ruimte: +/- 22m2

Aantal personen: 12-25 personen*
'Work' ruimte, lounge en zitplaatsen: +/- 44m2

Per uur
Per dagdeel tot 4 uur
Per werkdag tot 8 uur
Per dag tot 12 uur

Per uur
Per dagdeel tot 4 uur
Per werkdag tot 8 uur
Per dag tot 12 uur

100
300
450
600

LOCATIE AFHUUR

VOORWAARDEN

Wilt u onze locatie volledig afhuren?
Dit is in overleg mogelijk op weekdagen.
Aantal personen: max 65*
Ruimte: +/- 100 m2
Per dag tot 12 uur
Huisregels

150
450
600
750

1.950
Catering

*Aantal personen inclusief modellen
Prijzen verhuur zijn excl. BTW
Prijs is voor de ruimte ‘as is’ inclusief servicemedewerker, schoonmaakkosten en in- en uitloop tijd van 0,5 uur.
Eventuele aanpassingen aan de indeling kunnen wij op aanvraag tegen
meerprijs verzorgen.
Voor uren buiten onze openingstijden (9.00-17.00) en weekenden rekenen wij
een huur toeslag van 25%
Huisregels dienen in acht genomen te worden.
Afhuur niet beschikbaar op vrijdag, zaterdag en zondag
online offerte

BLUEY'S
HUISREGELS
LOCATIE VERHUUR
ONS CAFÉ
EN ONZE GASTEN
Wij verhuren graag onze ruimtes, maar
bovenal zijn wij een welkom buurt café!
Wij vragen productie teams dan ook
rekening te houden met onze gasten en
medewerkers.
Hiervoor hebben wij een aantal huisregels
voor verhuur opgesteld. Gelieve het team
hiervan op de hoogte te stellen.

HUISREGELS
Onze gasten: Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met het gemak en welkom van onze
café gasten.
Fotografie bij BLUEY’S: Foto’s van onze locatie binnen en buiten zijn toegestaan, indien dit geen
overlast voor onze gasten veroorzaakt. Graag in overleg met ons en indien van toepassing met
goedkeuring van onze gasten.
Stroom: Wij hebben veel stroompunten in ons café (ook in de vloer), waar naar wens gebruik gemaakt
kan worden. Vraag onze servicemedewerker waar deze te vinden. Graag kabels veilig wegwerken.
Haar / Make-up / Visagie / Kleding: graag brengen wij een aantal werkzaamheden onder de aandacht
i.v.m. onze dagelijkse bedrijfsvoering (serveren van eten & drinken)
Onderstaande werkzaamheden zijn met mate toegestaan waarbij a.u.b. rekening houdend met onze
café gasten:
Kleding stomen
Gebruik van sprays zoals o.a. haarspray, deodorant
Onderstaande werkzaamheden zijn alleen in overleg toegestaan, indien van toepassing hebben wij
hebben hier graag voorafgaand aan de verhuur contact over.
Haar knippen
Nagels lakken

Verhuur

Catering

online offerte

BLUEY'S
MOGELIJKHEDEN
ETEN & DRINKEN
ETEN &
DRINKEN
Naast de verhuur van onze ruimtes
verzorgen wij graag voedzame en
smaakrijke crew catering gedurende de
gehele productie dag.
We maken alles in huis met verse
producten van van lokale leveranciers.
Afhankelijk van de teamgrootte bieden we
verschillende mogelijkheden aan.

OP REKENING
Dranken op rekening
Gedurende de hele dag kunnen onze dranken op rekening besteld worden.
Lunch op rekening (tot 8 personen)
Voor de kleinere productie teams kan lunch van ons menu besteld worden.

LUNCH MET LUXE BROODJES
Vanaf 8 personen
Prijs per persoon: 10
Keuze uit:
Avocado op meergranen zuurdesem toast met hummus, dukkah en granaatappelpitjes (vegan)
Gerookte zalm op wit zuurdesem brood met kappertjesboter, gemengde sla, labneh en gepekelde rode ui
Classic BLT: dik gesneden bacon, gemengde sla en tomaat, met chimichurri en mierikswortel mayonaise
Beschikbaar in to go boxen of uitgeserveerd in shifts van max. 16 personen
Verhuur

Catering

online offerte

BLUEY'S
MOGELIJKHEDEN
CATERING
UITGEBREIDE
CATERING
Voor groepen vanaf 10 personen bieden
wij uitgebreide catering aan gedurende de
gehele productie dag.
U kunt kiezen uit onderstaande
mogelijkheden.
Bij volledige afname bieden wij een
korting aan van 10% (28 p.p.)

1 DRANKEN BUFFET

4 VEGA LUNCH

Prijs per persoon: 4,5 (hele dag bijgevuld)
Filter koffie
Thee
Kannen huisgemaakte limonade en water
Toebehoren

Prijs per persoon: 14 (uitgeserveerd voor max 16p
per ‘shift’)
Kopje soep
Kleine quiche
Zuurdesem boterham meergranen met
hummus, avocado& dukkah
Zuurdesem boterham wit met jonge kaas,
rucola & mosterd mayo
Fruitsappen

2 ONTBIJT
Prijs per persoon: 6
Yoghurt met granola en rood fruit
Versgebakken croissant
Fruitsappen

3 FRUIT

5 DIVERSE ZOETWAREN
Prijs per persoon: 5
Planken met diverse huisgemaakte zoetwaren
voor bij de koffie/thee.

Prijs per persoon: 1,5 (hele dag bijgevuld)
Luxe fruitschaal
verhuur

Catering

online offerte

