
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 



HANGAAR2 

Op zoek naar een eigentijdse locatie met ongekende mogelijkheden in de Randstad? 

Maak kennis met de unieke evenementenlocatie Hangaar2 op voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg in Katwijk. Een Hangaar van 2450 m² die van elk evenement 

een unieke belevenis maakt en plaats biedt aan 2500 personen. 

Hangaar2 is ook te combineren met de naastgelegen TheaterHangaar, waar de succesvolle productie Soldaat van Oranje – De Musical draait. 

 

  

http://www.theaterhangaar.nl/


EVENEMENTEN 

Dankzij het vrije vloeroppervlak, het industriële 

karakter en de uitstekende bereikbaarheid kent 

Hangaar2 ongekende mogelijkheden voor 

(zakelijke) evenementen, waaronder: 

• Corporate events 

• Productlanceringen 

• Automotive events 

• Personeelsfeesten 

• Fotoshoots 

• Filmopnames 

 



 



  

  

ZAKELIJKE EVENEMENTEN 

De eindeloze perspectieven van de grote en hoge 

hangaar, de mogelijkheid om evenementen 

volledig naar eigen wens in te richten en te 

branden, de unieke ligging, en de rijke historie, 

maken van Hangaar2 een one of a kind venue in 

vele opzichten. 

Daarnaast biedt de industriële dakconstructie de 

mogelijkheid om door middel van doeken of voile 

de grote open ruimte geheel naar uw wensen op te 

delen in kleinere ruimtes. 



 



  

VIP LOUNGE EN SUBRUIMTES 

Hangaar2 beschikt over diverse vergader- en 

productieruimten in de zogeheten ‘lean-to’: 

• 4x break-out room van 60 m2 

• 3x break-out room van 30 m2 

• 4x break-out room van 100 m2 

• VIP Lounge 

• VIP Deck met uitzicht op de zaal 

• Crewruimte 

• Diverse ruimtes variërend van 30-120 m2 



  

FOTO- EN VIDEOPRODUCTIES 

De combinatie van het grote pilaarloze 

vloeroppervlak zonder obstructies, de vele 

(kracht)stroomaansluitingen en het standaard 

aanwezige sfeer- en werklicht, biedt een ideale 

omgeving voor zowel foto- als videoproducties. 

Daarnaast kan het authentieke karakter van 

Hangaar2 de sfeer van uw opnames versterken. 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 BUITENTERREIN 

Met 22.000 m2 aan verharde grond biedt het 

buitenterrein van voormalig Marine Vliegkamp 

Valkenburg veel parkeergelegenheid. 

Bij evenementen waar veel bezoekers worden 

verwacht kunnen wij het Opstelplatform of de 

Westelijke Taxitrack inzetten als extra 

parkeerterrein, bovenop de 240 parkeerplaatsen 

die zich bij Hangaar2 bevinden. 



LEVERANCIERS 

Wij werken graag samen met de volgende leveranciers. 

Techniek 

In Hangaar2 kun je werken met je eigen techniek-

leverancier. Peitsman Licht en Geluid verzorgt wel 

altijd de rigging en stroomvoorzieningen. Uiteraard 

kunnen zij ook de volledige techniek verzorgen. 

Catering 

Hangaar2 is een cateringvrije locatie, eigen catering is 

dus mogelijk. Wij vragen aan alle cateraars een 

afdracht van 10% over het totale food & beverage 

bedrag uit de offerte. 
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BUITENTERREIN 
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HANGAAR2 



CENTRAAL IN DE RANDSTAD 

Hangaar2 ligt op 5 minuten rijden van de A44 en 

beschikt over ruime parkeergelegenheid. 

Schiphol Amsterdam Airport is binnen 25 minuten 

bereikbaar en Rotterdam The Hague Airport 

binnen 35 minuten. 



  

CASE 

DARE Medewerkersdagen 



CASE 

Partner & Leveranciersevent 



  

CASE 

KPN – The Digital Dutch 



  

CASE 

Nationale CQ Test 

 



CASE 

Concert van de Vrijheid 

 

 

  



  

CASE 

Congressen 



 

  

CASE 

Beurs 

Nationale Staalbouwdag 

 



  

CASE 

Galadiner 

 



 

CASE 

ANWB 135 jaar  

Hangaar2 in combinatie met  

de TheaterHangaar 



 

PRIJSLIJST 
 

 HANGAAR2 

Evenementdag   € 5.500,- 

Opbouw en/of breekdag € 3.000,- 

 

 INCLUSIEF         ADDITIONELE KOSTEN 

240 gratis parkeerplaatsen       Sfeerverlichting per dag    €     750,- 

8 break-out rooms van 30 - 120m2 inclusief wired internet   Floor Manager (tevens Hoofd BHV)   € 0.450,- 

Diverse vergader- en productieruimtes (30-120 m2)    Eindschoonmaak (bezemschoon opleveren)  € 0.550,- 

Toiletgroepen aan weerszijden van de hangaar     Uitbreiding parkeerterrein 336 parkeerplaatsen € 0.500,- 

Werkverlichting        Afvalcontainer 10 m3  (stelpost)   € 0.350,- 

High-density Wi-Fi netwerk voor gasten en crew    Voile doek halverwege de hangaar    € 1.000,- 

Verbruik water tijdens evenementdag      LED verlichting voile doek    €    350,-    

Productiekantoor        Stroominfrastructuur op aanvraag     

Gebruik bannerframes rondom locatie (exclusief banners)   Verbruik elektriciteit 

          Uitbreiding internetfaciliteiten op aanvraag   

          Cateringafdracht 10% over het totale F&B bedrag 

          Personeelskosten per uur (min. inzet 3 uur per medewerker) 

           Garderobemedewerker   € 0.029,50 

           Schoonmaakmedewerker    € 0.037,50 

           BHV      € 0.035,- 

           EHBO      € 0.045,- 

           Brandwacht     € 0.045,- 

           Beveiliger     € 0.045,- 

           Parkeerwachters (min. 3 personen)  €       35,-



PLATTEGROND 

BEGANE GROND  

 

 

 

 



PLATTEGROND 

EERSTE ETAGE   



 

CONTACT 

Wil je een bezoek brengen aan Hangaar2 of heb je 

aanvullende informatie nodig? Wij staan je graag 

te woord: 

Telefoon: 071-401 45 11 

E-mail: info@hangaar2.nl 

Website: www.hangaar2.nl 

Adres: Wassenaarseweg 75 

     2223 LA Katwijk 

mailto:info@hangaar2.nl
http://www.hangaar2.nl/

