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Welkom! 
	
Motus Events heet u en uw gasten graag van harte welkom bij MOOOF in 
Den Haag. Eens het gebouw van de luchtmacht, nu hét centrum voor 
dans, muziek, sport en beweging.  
 
Bent u voor uw event op zoek naar een locatie die alles behalve 
doorsnee is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het eigen karakter 
van de ruimtes is de trots van Motus.  
Als bedrijfsverzamelgebouw is MOOOF het onderkomen van 
uiteenlopende activiteiten. Van rolschaatsen tot pianorestauratie en 
van ballroomdance tot crossfit, we hebben het in huis. Bij MOOOF 
maakt u van uw bijeenkomst een veelbesproken happening! 
 
Bovendien zijn uw gasten van alle gemakken voorzien. Uitstekende 
ligging en gratis parkeren. En dat allemaal voor een prijs die geen pijn 
doet in de portemonnee. 
 
In deze banquetingmap geven wij u een indruk van de verschillende 
ruimtes, de vele mogelijkheden en de kosten. Alle prijzen in deze map 
zijn exclusief btw.  
 
Voor specifieke wensen, vragen en/of advies kunt u ons bellen  
070-381 67 05 of mailen events@motus-beheer.nl. 
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Zalen 
	
Laat u verrassen door onze bijzondere zalen: van de Korporaalsmess en 
Onderofficiersmess tot de grote Generaal met zijn prachtige uitzicht op 
de skyline van Den Haag. De kale huurprijzen van de ruimtes vindt u 
hieronder. Daarnaast is per ruimte voor elke opstelling, aangegeven wat 
de capaciteit is. 
 

Huurprijzen 
     Dagdeel  hele dag 
De Korporaalsmess   € 150,00  € 225,00 
De Onderofficiersmess   € 300,00  € 450,00 
De Officiersmess   € 250,00  € 400,00 
De rode Luitenant   € 320,00  € 445,00 
De Kolonel    € 425,00  € 600,00  
De Generaal    € 550,00  € 825,00 
 

 Dagdeel 4 uur  
 Hele dag 8 uur 
 Weekend geopend 
 Gratis parkeergelegenheid 

 
 

Vergaderaccessoires 
     Prijs per dag 
Flipover    €    27,50 
Beamer    €    90,00 
Laptop     €    75,00 
Geluidsset met twee luidsprekers € 150,00 
Microfoon    €    65,00 
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Capaciteit 
	
	

	
	

Capaciteit       

Theater 

- 40 20 200 200 300 

Cabaret 

- 25 25 100 100 120 

Carre 

- 20 15 40 40 50 

U-vorm 

- 25 15 40 40 50 

Boardroom 

15 20 15 40 40 50 

	

	 Korporaals 
mess 

Onder- 
officiers- 

mess 

Officiers- 
mess 

Rode  
Luitenant 

Kolonel Generaal 

Oppervlakte 65 m2 110 m2 110 m2 300 m2 326 m2 426 m2 
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Prijs inclusief opstelling 
	
	
In de onderstaande tabellen vindt u de prijzen per persoon voor  
de ruimtes. Alle prijzen zijn inclusief:  

 Huur ruimte 
 Onbeperkt koffie, thee, water en een zoete lekkernij 
 Beamer en scherm 
 Theateropstelling 
 Geluid set en twee microfoons (vanaf 50 personen) 
 Op- en afbouw 
 Organisatiekosten 
 Transport 
 Schoonmaak 

	
De Korporaalsmess 
Aantal personen: Prijs p.p. dagdeel vanaf: Prijs p.p. dag vanaf: 

5 € 68,00 € 87,75	
10 € 38,45	 € 50,75	
15 € 28,50	 € 38,50	

	
De Onderofficiersmess 
Aantal personen: Prijs p.p. dagdeel vanaf: Prijs p.p. dag vanaf: 

20 € 36,45 € 48,75	
30 € 28,00 € 38,25	
50 € 32,00	 € 40,50	

	
De Officiersmess 

Aantal personen: Prijs p.p. dagdeel vanaf: Prijs p.p. dag vanaf: 

10 € 55,40 € 75,50	
20 € 33,65	 € 46,25	
50 € 31,00	 € 39,25	

	
De Rode Luitenant 
Boeking: Prijs per dagdeel: Prijs per dag: 

Commercieel € 320,00 € 445,00	
Subsidie € 170,00	 € 220,00	
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De Kolonel 
Aantal personen: Prijs p.p. dagdeel vanaf: Prijs p.p. dag vanaf: 

50 € 34,75 € 43,25	
75 € 27,00	 € 34,50	
100 € 23,75	 € 30,75	
150 € 20,00 € 26,00 

200 € 18,25 € 24,25 

	
De Generaal 
Aantal personen: Prijs p.p. dagdeel vanaf: Prijs p.p. dag vanaf: 

50 € 37,25 € 47,75	
100 € 25,50	 € 33,00	
150 € 20,75 € 27,50 

200 € 18,75 € 25,50 

250 € 17,45 € 23,50 

	
	
	 	

Zowel de zaal als 
de catering waren 
keurig verzorgd! 
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Restaurant Loïc 
	
	
Heerlijk lunchen, gezellig borrelen of lekker dineren bij dé Haagse 
hotspot? Dat kan! Restaurant Loïc is onlangs uitgeroepen tot beste 
Franse restaurant van Den Haag.  
 
Het menu bestaat uit echte klassiekers, vers en ambachtelijk bereid. 
Neem contact met ons op en wij zorgen dat uw lunch en/of diner  
compleet wordt verzorgd. 
 

Lunch arrangement  
 
Sandwich       € 10,50 
Sandwich poulet mayonnaise of sandwich fromage,  
een frisdrank en koffie. 
 
Croque        € 11,00 
Croque Loïc of croque végétarien, een frisdrank en koffie. 
 
Soep van de dag en croque     € 13,00 
Croque Loïc of croque végétarien, een frisdrank en koffie.  
  

Dinerarrangement  
 
Menu hoofd- en nagerecht     € 27,50 
Flank steak bearnaisesaus, friet en salade of rode mul,  
gestoofde tomaat, friet en salade of vega burger -  
crème brûlée of tarte citron merinque. 
 
Menu 1 voor-, hoofd- en nagerecht    € 32,50 
Huisgemaakte pâté met ui jam of doperwtensoep met room  
van munt - flank steak bearnaisesaus, friet en salade of  
vega burger - crème brûlée of tarte citron meringue. 
 
Menu 2 voor-, hoofd- en nagerecht    € 40,00 
Huisgemaakte pâté met ui jam of doperwtensoep met room  
van munt - flank steak bearnaisesaus, friet en salade of vega  
burger - kaas plank en crème brûlée of tarte citron meringue. 

	
	 	

Overheerlijk gegeten, 
fijne bediening en 
goede wijn! Ik kom  
er zeker terug 
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Extra arrangementen 
	
	
De onderstaande elementen zijn te bestellen in de ruimtes van MOOOF. 
Voldoet het standaard assortiment niet aan uw wensen,  
neem dan contact met ons op. 
 

Vergaderarrangementen 
     1 dagdeel 2 dagdelen 
Vergaderarrangement basis  € 9,00 p.p. € 13,80 p.p. 
Onbeperkt genieten van koffie,  
thee en water 
 
Vergaderarrangement luxe  € 11,00 p.p. € 15,80 p.p. 
Onbeperkt genieten van koffie,  
thee, water frisdrank en sappen 
 

Lunch 
 
Vergaderlunch       € 9,95 p.p. 
Assortiment van luxe belegde broodjes, melk,  
karnemelk en sap. 
 
Koud buffet      € 23,25 p.p. 
Uitgebreid assortiment van salades, stokbrood  
met kruidenboter, melk, karnemelk en sappen. 
 

Uitbreidingen lunch 
 
Stuk handfruit       € 1,80 
Warme hartige snack      € 3,00 
 
Borrelhapjes basis     € 7,15 p.p. 
Tafelgarnituur: gemengde noten, zoute koekjes,  
kaas en/of worst. 
 
Borrelhapjes luxe     € 57,00  
Schaal van 50 stuks warm bittergarnituur; bitterbal,  
garnalensnack, kaasstengel en mini-loempia. 
 

	
	 	

7 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Activiteiten 
	
	
Een activiteit koppelen aan uw event? Bij MOOOF zijn de mogelijk- 
heden echt ongekend. Van Rolschaatsen tot Tai Chi lopen en van 
Ballroomdance tot Krav Maga. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij  
hebben het. 
 
   Max. aantal personen  Prijs 
Escape room       30   € 20,00 p.p. 
Onder tijdsdruk ontsnappen uit een kamer door het oplossen  
van puzzels? De escape room is een unieke belevenis. Ideaal als  
teambuildingsactiviteit. 
 
Dansen        50   € 200,00 
Tijdens het event alles van je afschudden? Dan is de dans workshop  
wat u zoekt. Van disco tot rumba, alles kan. Een drankje voor alle  
deelnemers is inbegrepen.  
 
Roller skate       40   € 12,50 p.p. 
Op zoek  naar een energiek bedrijfsuitje? Dansen op wieltjes, hoe leuk is 
dat?! Tijdloze gezelligheid met je collega’s .Probeer het zelf en MOOOF 
with the groove.  
 
Luchtacrobatiek      12   € 240,00 
In hogere sferen vertoeven? Dat kan! Tijdens deze luchtige workshop 
krijgt u een stoomcursus luchtacrobatiek. U wordt uitgedaagd om te 
laten zien wat u in huis heeft aan lef, fantasie en sierlijkheid. 

	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Zelfverdedigingsport      20   € 150,00 
Workshop zelfverdediging? Krav Maga is een moderne, praktische  
en beproefde wijze van verdediging. Toegesneden op de fysieke  
gezondheid en de mentale vaardigheden. Krav Maga helpt om sneller 
een beslissing te komen in stressvolle situaties of om simpelweg 
makkelijker om te gaan met de snelle veranderingen in onze leef-  
en werkomgeving. 
 
Meditatief Lopen      30   € 100,00 
Op zoek naar een prettige combinatie van bewegen en mindfulness? Het 
antwoord is Meditatief lopen! Een vorm van bewegen die specifiek 
gericht is op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.  Mensen die 
lekker in hun vel zitten zijn prettig in de omgang en presteren beter. 
 
Vechtsport       40   € 10,00 p.p. 
Unieke gevechtswetenschap ervaren? Kies dan voor een workshop Wing 
Chun. Een vechtsport gebaseerd op principes. Naast zelfverdediging en 
weerbaarheid, wordt er ook aandacht besteed aan de balans van 
lichaam en geest, ademhaling en lichaamshouding. 
 
Ooievaart       30   € 350,00 
Benieuwd naar de bezienswaardigheden en geheimen van Den Haag? 
Tijdens een rondvaart manoeuvreert de schipper u vakkundig door de 
prachtige grachten van Den Haag, terwijl de gids de parels onthult. 
 
Per geboekte activiteit rekenen wij €27,50 organisatiekosten. 
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Iedereen vond de 
locatie geweldig 



	
	

Voorwaarden banquetingmap 
	
	
Om onze kwaliteit te garanderen hebben wij een aantal voorwaarden 
opgesteld. 
 

Reserveringen 
Speciale verzoeken, met betrekking tot diners of grote groepen  
vernemen wij graag 14 werkdagen van te voren zodat wij onze inkopen 
en personele inzet hierop kunnen aanpassen. 
Bij last-minute boekingen gaan wij eerst na of wij aan uw vraag kunnen 
voldoen. Mocht dit niet het geval zijn dan komen wij met een passend 
alternatief. 
Alle prijzen zijn exclusief btw. 
 

Facturatie en aanbetaling 
Drie weken voor aanvang  van de gebruiksperiode dienen wij in het bezit 
te zijn van een  getekend exemplaar van de overeenkomst van het 
gebruik. 
De factuur dient twee weken van te voren te zijn voldaan op 
rekeningnummer IBAN NL23INGB0007873969 ten name van Motus 
BV.    
Eventuele bijkomende kosten worden na gebruik in rekening gebracht. 
   

Wijzigings- of annuleringsprocedure 
Annulering van ruimte dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. 
Telefonische annuleringen worden niet verwerkt met als gevolg dat de 
volledige huur in rekening zal worden gebracht en door huurder moet 
worden voldaan. 
Indien de huurder door onmacht niet in staat is van enige besproken 
faciliteiten gebruik te maken, kunnen wij niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventueel door de huurder gemaakte kosten. 
 

Algemene gebruiksregels 
Zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder is 
het verboden in de ruimtes voorwerpen aan muren, plafonds, vloeren, 
etc. te bevestigen. Er mogen alleen losse elementen gebruikt worden. 
Verfwerk is niet toegestaan. 

	


