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In 2014 was het Kyocera Stadion en 
het terrein daar omheen het toneel van 
de Rabobank Hockey World Cup 2014.
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WWW.KYOCERASTADIONEVENTS.NL
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348 dagen per seizoen een evenementenlocatie!

Het Kyocera stadion is 17 dagen per seizoen gereserveerd voor de 
thuiswedstrijden van ADO Den Haag. Op de overige dagen is het een 
evenementenlocatie. En wat voor één! Met een enorme hoeveelheid 
ruimte, een grote parkeerplaats en een uitstekende bereikbaarheid 
kan het hospitality team groepen tot zelfs 10.000 mensen bedienen. 
Als thuisbasis van eredivisionist ADO Den Haag, is het Kyocera Sta-
dion berekend op toeloop van grote groepen toeschouwers. Daardoor 
beschikt het stadion over zeer ruime parkeermogelijkheden. Onze 

prachtige evenementenlocatie is gelegen in het Forepark. Dit bedrijvenpark ligt aan de Leidschendamse kant van 
het Prins Clausplein, langs de rijkswegen A4 en A12. Door de centrale ligging, de ruime parkeergelegenheid en de 
uitgebreide openbaar vervoersvoorzieningen is het stadion uitstekend bereikbaar.

Ook binnen het stadion is het gebruikersgemak groot doordat alle doorgangen, waaronder de trappen, ruim opgezet 
zijn. Het pand leent zich daardoor uitstekend voor congressen en seminars tot wel 500 personen plenair met 20 
subzalen. Ook voor feesten tot 10.000 personen draait het hospitality team zijn hand niet om. Deze feesten kunnen 
gehouden worden in de buitenring van het stadion.

U kunt uw evenement bijzonder maken door er een voetbaltintje aan te geven. Zo staan de kleedkamers ook open 
voor verhuur. Of wat dacht u ervan om een presentatie, buffet of vergadering op het veld te houden? Op aanvraag 
kan dat voor u geregeld worden. 
Het perscentrum afhuren? Geen probleem. Ook een sportieve onderbreking ( op het veld) behoort tot de mogelijkhe-
den, evenals een rondleiding door het stadion of een spannende en leerzame Business Game. 

Contact

Hospitality & Events Kyocera Stadion is een 100% dochteronderneming van 
ADO Den Haag en richt zich volledig op de organisatie van evenementen in de 
thuishaven van de eredivisionist.

Ook de catering is eigen beheer. Aan de hand van uw wensen kan de catering op 
maat worden samen gesteld om zo het evenement tot een compleet succes te 
maken. 

Mocht u dus graag iets willen organiseren in het stadion of meer te weten komen over de mogelijkheden, dan staat 
er een enthousiast team voor u klaar om u verder te helpen!

 HET KYOCERA STADION
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Sinds de komst van het kunstgras in het 
Kyocera Stadion, wordt het inzetten 
van het veld tijdens uw evenement een 
bespreekbare mogelijkheid. Of het nu 
gaat om een plenaire presentatie, een 
break-out activiteit of een groepsfoto, 
denk vooral in de mogelijkheden van het 
stadion. Op basis van beschikbaarheid 
kan het veld altijd in overleg worden 
ingezet om uw evenement uniek te 
maken!

i



Al jarenlang fungeert het Kyocera Stadion als logistieke basis voor 
Prinsjesdag. Ruim 2000 militairen vertrekken vanuit het Forepark 
richting de binnenstad voor de jaarlijkse troonrede op het Binnenhof. 
Het officiële ‘intreden van de vaandels’ vindt plaats op de heilige 
grasmat van ADO Den Haag en in de luxe Business Units biedt  
Hospitality & Events Kyocera Stadionservice aan zo’n 150 VIPS.

bron foto’s : ministerie van defensie

i
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M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

Business Club 405 450 50 160 200 700

Kleedkamer 3&4 65 30 - 10 - 30

Ooievaar 362 175 50 80 200 400

Perscentrum 95 30 - - - 75

Residentie Club 388 450 50 160 200 700

ADO Den Haag Museum 240 100 30 50 65 300

Senaatskamer 107 40 - 20 20 50

Business Unit 3.05 - En Un Momento d’Ado 295 80 20 30 40 150

Business Unit 4.10 - Royal Box 120 50 15 20 20 90

Overige Business Units (op aanvraag)

Passage (op aanvraag)

Veld (op aanvraag)

 OVERZICHT CAPACITEIT ZALEN
Het hoofdgebouw van het Kyocera Stadion is uitgerust met diverse zalen. Alle ruimtes zijn te huur voor evenementen. 
Met grote zalen zoals onze Business- en Residentie Club, welke een capaciteit hebben van zo’n 700 personen, zijn 
beursen, congressen en presentaties prima mogelijk. Maar ook een vergadering of workshop vanaf 10 personen 
behoort tot de mogelijkheden met zalen zoals de Senaatskamer en de Business Units.
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M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 405 450 50 160 200 700

 BUSINESS CLUB

De Business Club is gelegen op de begane grond van het hoofdgebouw. Deze zaal heeft een gezellige en informele 
uitstraling en is voor elke gewenst evenement in te richten. Met de in kleur te veranderen LED verlichting rondom de bar 
en in het plafond, is de Business Club naast een mooie plenaire zaal ook uitstekend geschikt voor een gezellige feestavond.

Faciliteiten: 
Bar met 2 tappunten – Podium – Muziekinstallatie – Alcas muziekinstallatie – WiFi – Kleuren LED verlichting 
4 LCD Schermen – Standaard AV middelen
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 OOIEVAAR

M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 362 175 50 80 200 400

 BRASSERIE

De Ooievaar is een zaal met oneindig veel mogelijkheden. 
De ruimte beschikt over een op hoogte verstelbaar podium, 
heeft een eigen bar en kijkt uit op de ‘Wall of History’ in 
de passage van het stadion. Deze zaal wordt vaak gebruikt 
voor presentaties maar fungeert ook regelmatig als 
ontvangst/borrel ruimte. Vanwege de ruime L-vorm in de 
zaal, wordt er regelmatig ook een netwerkplein gecreëerd. 
De Ooievaar is gelegen op de begane grond en grenst aan 
de Brasserie. Deze twee ruimtes zijn van elkaar gescheiden 
door een verschuifbare wand waardoor ze ook gemakkelijk 
samengevoegd kunnen worden.

Op de begane grond bevindt zich de gezellige Brasserie. 
Deze ruimte is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld lunch, 
borrel of diner. Mocht u met uw relaties gezellig een kop 
koffie willen drinken of een broodje willen eten, kunt u de 
gehele week terecht in onze Brasserie.
Vanzelfsprekend kan de Brasserie ook gehuurd worden 
voor allerlei andere doeleinden en evenementen. 

Faciliteiten
Bar met 2 tappunten – Alcas muziekinstallatie 
2 LCD schermen – WiFi – eigen toilettengroep

Faciliteiten
Bar met 2 tappunten – In hoogte verstelbaar podium – Dansvloer – Alcas muziekinstallatie – 2 LCD schermen 
WiFi - Standaard AV middelen
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M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 388 450 50 160 200 700

 RESIDENTIE CLUB

De Residentie Club is een modern ingerichte zaal met een zakelijke uitstraling gelegen op de tweede verdieping van 
het hoofdgebouw. Een perfecte zaal voor grote plenaire sessies of bijeenkomsten. Ook als beurszaal wordt de ruimte 
veelvuldig gebruikt.

Faciliteiten 
Bar met 3 tappunten – Alcas muziekinstallatie – 4 LCD schermen – Standaard AV middelen – WiFi
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M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 240 100 30 50 65 300

 ADO DEN HAAG MUSEUM

In 2014 is deze ruimte verbouwd tot het museum van ADO Den Haag. Met verrijdbare vitrinekasten is deze ruimte goed 
in te zetten voor plenaire- of subsessies tijdens congressen. Tevens kunnen er gezellige borrels gehouden worden in het 
museum door de echte voetbalsfeer die de ruimte ademt. 

Faciliteiten
Bar met tap - Videowall van 4 LCD schermen – WiFi
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M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 107 40 - 20 20 50

 SENAATSKAMER

De Senaatskamer is de meest exclusieve ruimte in het Kyocera Stadion. Deze voormalige bestuurskamer is geheel in 
klassieke Engelse stijl ingericht. De Senaatskamer is tevens een officiële trouwlocatie en perfect te gebruiken voor kleine 
vergaderingen en presentaties. De ruimte is te vinden op de tweede verdieping achter de Residentie Lounge.

Faciliteiten
Bar met tappunt – LCD presentatiescherm – WiFi – Eigen toiletgroep
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M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 95 30 - - - 75

 PERSCENTRUM

Na een wedstrijd van ADO Den Haag wordt het 
perscentrum gebruikt voor het geven van een wedstrijd 
analyse van beide trainers. Op niet wedstrijddagen 
kan deze ruimte ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
workshops of kleine presentaties.

Faciliteiten: 
WiFi – Diverse multimedia-aansluitingen – Eigen 
toiletgroep

M2 Theater U-vorm Cabaret School Feest

CAPACITEIT 65 30 - 10 - 30

 KLEEDKAMERS

Zelfs 2 van de kleedkamers van het stadion zijn te huur voor 
uw evenement. De entourage van de kleedkamers kunnen 
net dat extra gevoel geven aan bijvoorbeeld een workshop 
of presentatie. De kleedkamers bevinden zich op de eerste 
verdieping.

Faciliteiten: 
WiFi – Eigen toiletgroep – Douches
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 BUSINESS UNITS

Natuurlijk beschikt het stadion over professionele Business Units. In het Kyocera Stadion wordt de gehele 3e en 4e 
verdieping gevuld met deze unieke ruimtes welke in bezit zijn van sponsoren van ADO Den Haag. Een aantal van de Sky 
Lounges, welke allen uitzicht op het veld hebben, zijn ook te huur voor evenementen. Mocht u uw vergadering of workshop 
dus net die extra uitstraling willen geven, vraag dan eens naar de mogelijkheden om deze luxe ‘huiskamers’ te huren.

Faciliteiten
Alle Business Units beschikken over een bar – LCD scherm(en) en eigen toilet.
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De ruime parkeerplaatsen om het Kyocera Stadion 
worden ook gebruikt voor grootschalige evenementen. 
Zo ook voor het NL Driftseries OPEN waarbij gierende 
banden voor een groot spektakel zorgden op P2VIP.

NSS 2014

Tijdens het Nuclear Security Summit in 2014 was het 
Kyocera Stadion één van de twee opkomstlocaties. 
Hospitality & Events Kyocera Stadion verzorgde de gehele 
locatie en de catering van 10.000 politieagenten.  

i
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