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Een toonaangevend congrescentrum in een 
iconisch gebouw. Zalen met verrassend veel 
mogelijkheden, variërend in grootte en licht, 
panoramisch uitzicht en een fijne akoestiek. 
Optimaal bereikbaar, centraal in de Randstad  
en naast een hotel: CORPUS Congress Centre 
heef het allemaal. Dé ideale plek voor je 
evenementen en tevreden gasten. 

CORPUS Congress Centre beschikt over verschillende 
zalen en biedt dankzij de diversiteit en flexibiliteit 
aan ruimtes diverse mogelijkheden voor inspirerende 
bijeenkomsten in een unieke omgeving. Tegelijkertijd 
lenen de zalen zich bij uitstek voor iedere transformatie. 
Er is een lounge (450m2) aanwezig, een congreszaal 
welke verdeeld kan worden in een kleinere congreszaal 
en vier multi-inzetbare ruimtes die in te zetten zijn als 
breakoutruimtes. Daarnaast is er op de 8e verdieping een 
penthouse met een spectaculair uitzicht.
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Lounge
Grenzend aan de grote congreszaal bevindt zich de lounge. 
Het visitekaartje van CORPUS Congress Centre bij 
binnenkomst: een 7 meter hoge en overzichtelijke ruimte van 
450m2. De glazen wanden zorgen voor veel licht, een fijne 
ambiance en een schitterend uitzicht. 

Deze centrale ruimte is bij uitstek geschikt voor catering-, 
netwerk- of pauzemomenten. Verder leent de lounge 
zich perfect voor het plaatsen van stands en branding en 
dus de organisatie van exposities en postersessies. Ook 
als ontvangstruimte, registratieruimte, beursvloer tijdens 
bijeenkomsten of voor feesten kan de lounge worden ingericht. 

Last but not least beschikt de lounge over een strak 
vormgegeven bar én een terras op het zuiden. 
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De congreszaal ligt op de 2e etage en is het 
paradepaardje van CORPUS Congress Centre.  
De 7 meter hoge industriële zaal van 568m2 is 
geschikt voor vrijwel ieder evenement: plenaire 
sessies tot 540 personen, maar ook voor een groot 
diner of een te gek feest. De zaal kan volledig 
worden verduisterd, maar ook in korte tijd worden 
omgetoverd tot een zaal met daglicht.  
De mogelijkheden zijn verrassend! 

Een groot podium van 30m2 bestaat uit losse 
delen en kan op meerdere manieren worden 
ingezet. Het podium, de gordijnen en de wanden 
kunnen naar wens in alle kleuren led worden 
verlicht. Een goede akoestiek en audiovisuele 
middelen maken de ruimte helemaal af. Alle extra 
apparatuur huren wij graag voor je in. 

In een handomdraai kan congreszaal A worden verkleind naar 
congreszaal B met een maximale capaciteit van 330 personen. Deze zaal 
is bij uitstek geschikt voor een intiem diner of feest, maar leent zich ook voor 
andere doeleinden. Niet in de laatste plaats doordat deze zaal de mogelijkheid 
heeft tot uitbreiding met vier breakoutzalen, die weer op verschillende 
manieren aan elkaar geschakeld kunnen worden. 

congreszalen



Congreszaal A is de grootste zaal als alle flexibele 
wanden open staan. Deze plenaire zaal heeft een netto 
oppervlakte van 568m2 en biedt ruimte aan maximaal 

540 gasten in theateropstelling met armleunstoelen.  
In geval van conferentiestoelen zonder leuning  

kunnen 600 gasten plaatsnemen. 

Voorbeeld indeling
Congreszaal a



Congreszaal B heeft een netto oppervlakte van 328m2 en 
biedt plaats aan maximaal 330 gasten in theaterostelling met 

armleunstoelen (400 met smalle hotelconferentiestoelen).  
De vier geschakelde breakoutzalen vormen subzaal C. Samen 

240m2 met een theateropstelling voor maximaal 240 gasten. Bij een  
U-, school- of cabaretopstelling geldt een andere capaciteit.  

Voorbeeld indeling 
Congreszaal B en 

subzaal C



Breakoutzalen

CORPUS Congress Centre beschikt over vier 
multifunctionele ruimtes van 58m2. Ideale 
ruimtes voor workshops, een vergadering of 
subsessie. De breakoutzalen grenzen aan 
congreszaal B en kunnen zowel los als 
geschakeld ingezet worden. Bekijk verderop 
in deze brochure de factsheet voor de diverse 
vergaderopstellingen, maar ook staand vergaderen 
hoort natuurlijk tot de opties.  

Een scherm en beamer hangen alleen vast in 
breakoutzaal 2/3 wanneer deze ruimtes zijn 
geschakeld. Er zijn 30 vergadertafels beschikbaar, 
extra tafels kunnen tevens worden ingehuurd.



Met alle wanden ertussen ontstaan vier subzalen van elk 58m2.  
Bij verschillende opstellingen gelden deze capaciteiten per zaal:

Theater: 54, Carré: 24, U-shape: 20 
 

In twee geschakelde zalen passen 104 gasten in theater-opstelling. 

Voorbeeld indeling 
Congreszaal B met 

4 breakoutzalen



De congreszaal (A of B) is ruim genoeg 
om alternatieve settings te creëren. 
Zo is er ook de mogelijkheid om 
hier workshops, diners of feesten te 
organiseren. Het podium kan worden 
verwijderd om bijvoorbeeld een ‘in the 
round’ setting te bouwen of tribunes aan 
beide zijden van een catwalk. Ook kan 
de ruimte worden opgesplitst in kleinere 
ruimtes door plafond banieren. 

de mogelijkheden
zijn verrassend



Zaalopstellingen M2 (netto) Dimensies (lxbxh) Theater School Cabaret Carré U-vorm Sitdown diner Receptie Feest / Buffet

Congreszaal A 568 25,5 x 22,3 x 7 500 154 200 92 72 300 450 350

Congreszaal B 328 14,7 x 22,3 x 7 300 74 120 72 56 180 250 200

Lounge 450 27 x 16,6 x 7 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 200 400* 300

Breakoutzaal 58 10,4 x 5,6 x 7 54 12 24 24 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Dubbele Breakoutzaal 116 10,4 x 11,2 x 7 104 28 40 40 36 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Drie geschakelde breakoutzalen 174 10,4 x 16,7 x 7 143 42 60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vier geschakelde breakoutzalen 232 10,4 x 22,3 x 7 208 56 80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Penthouse 87 9,2 x 9,4 x 3,25 60 14 28 24 60 60 60 60

*Let op: De capaciteit van de lounge is 400 gasten in receptie-opstelling.  
Bij een dagevenement met meer dan 400 gasten (in congreszaal A) met diverse 

cateringmomenten is het daarom niet altijd mogelijk om alleen van de lounge 
gebruik te maken tijdens cateringmomenten. Voor kortere bijeenkomsten met 

bijvoorbeeld een in- of uitlooplunch er meer mogelijkheden.  
Graag denken we hierover met je mee.

Wij werken niet met vaste zaalhuurprijzen, de zaal-
huur geldt altijd ‘vanaf’, omdat het aangeboden 
tarief afhangt van het totaalaanbod (inclusief 
catering en techniek), het seizoen, de dag van de 
week en het aantal personen. Je ontvangt daarom 
van ons altijd een voorstel op maat.

Faciliteiten
De volgende faciliteiten zijn standaard aanwezig 
in de Congreszaal: een flexibel podium (10x3), 
beeld en geluid volgens de laatste normen, laptop 
(breedbeeld ingesteld) en pointer, basis licht en 
geluid (1x draadloze microfoon), wireless internet, 
verplaatsbare (ontvangst)bali en katheder.

zaalcapaciteit



penthouse

Een verborgen parel op grote 
hoogte met een prachtig panoramisch 
uitzicht. Het penthouse ligt op de 8e 
etage boven het hersenplatform; het 
laatste theater van de ‘reis door de mens’. 
De lichte ruimte van 90m2 biedt plaats 
aan maximaal 60 deelnemers in theater- 
of dineropstelling, maar ook een borrel, 
training, brainstorm, workshop of zelfs 
een ontbijt zijn heerlijk om te doen in 
deze inspirerende ruimte met mooi 
wijds uitzicht over de kustlijn.



 
ONTZORGEN 
IS ONS MOTTO



catering

CORPUS Congress Centre werkt voor jouw 
gemak met vaste arrangementen. Wil je 
liever iets anders? Geen probleem, we maken 
ze net zo graag op maat.

Daarnaast werken we samen met een vaste 
party-cateraar. Zij kennen de weg in CORPUS 
en denken graag met je mee om jouw 
evenement tot een groot succes te maken.  
Wil je je eigen cateraar meebrengen?  
In overleg met onze eventmanagers is deze  
van harte welkom.



reis door de mens

De aanblik van de reusachtige mensfiguur 
maakt nieuwsgierig en vraagt misschien 
om meer? Ook dat kan. Integreer de 

‘reis door de mens’ voor, tijdens of na 
afloop in jullie programma. Tijdens deze 
bijzondere reis maken de gasten kennis 

met de wonderen van het menselijk 
lichaam, hun lichaam. Een garantie dat ze 

het evenement niet snel zullen vergeten. 



duurzaamheid

CORPUS is een smart building. Zo bespaart 
het gebouw energie door middel van zonnepanelen, 
bewegingssensoren, heeft het een WKO-installatie 
(t.b.v. klimaatbeheersing) en wordt het verlicht d.m.v. 
LED verlichting. Ook communiceren verschillende 
netwerken met elkaar door een zogenaamd 
gebouwbeheersysteem om energie te besparen.

De zorg voor het milieu beperkt zich niet tot 
energiebesparing, maar is een structureel onderdeel 
van de ambities en het beleid van CORPUS. Een 
concreet resultaat van dit beleid is de Green Key 
certificering van CORPUS. Daarnaast komt het tot 
uiting in ons streven om de productie van (rest)afval  
te minimaliseren en scoren we goed in het aanbod 
van biologische en fair trade producten. 



Een bijzonder
gebouw

CORPUS ‘reis door de mens’ kenmerkt zich door de 
reusachtige mensfiguur langs de snelweg. 
CORPUS Congress Centre bevindt zich ook in dit 
gebouw en kent vele mogelijkheden. De unieke 
locatie midden in het Leiden Bio Science Park 
grenst direct aan de A44 Een locatie die de gasten 
niet snel zullen vergeten! 

Direct naast CORPUS ligt het Hilton Garden 
Inn****  met 173 kamers. De twee 
accommodaties samen vormen een uitgebreid 
conferentiecomplex dat geschikt is voor 
bijzondere één of meerdaagse events, groot  
of klein.

 
Wil je meer informatie? Neem een kijkje 
op de website of scan de QR-code. Heb 

je specifieke vragen? Wil je je evenement 
bij CORPUS Congress Centre organiseren 

of wil je rondgeleid worden?  
Neem dan gerust contact op met het 

CORPUS Congress Centre team.

info@corpuscongresscentre.nl

071 75 10 203

Wij heten je van harte  
welkom bij CORPUS



CORPUS Congress Centre
Willem Einthovenstraat 1
2342 BH Oegstgeest

OEGSTGEEST

A44 / AFSLAG 8
LEIDEN


