DOMUSDELA
BIEDT RUIMTE

Iedere ontmoeting van betekenis,
iedere beleving bijzonder
De impact van het Coronavirus is ongekend groot, ook wij zien
dagelijks onze lege agenda en zalen. Toch geloven wij in de kracht
van events en ceremonies en zijn wij er van overtuigd dat we in
een 1,5 meter-samenleving het beste van onze locatie kunnen laten
zien. De wereld van evenementen en bijeenkomsten vraagt om meer
ruimte…. En dat heeft DOMUSDELA in overvloed.
Met dit document informeren wij je over onze nieuwe werkwijze,
veiligheidsgaranties en organisatiemogelijkheden voor jouw
evenement, ceremonie of bijeenkomst bij DOMUSDELA. In de 1,5
meter-maatschappij denken wij graag met je mee en ondersteunen
wij je bij het organiseren van een veilig en vertrouwd evenement.
Het is tijd om weer te ontmoeten, vieren en verblijven, zij het op
gepaste wijze.

DOMUSDELA
Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven
welkom@domusdela.nl
040 760 1755

JOUW EVENT IS VEILIG BIJ
DOMUSDELA
Voor de algehele hygiëne hebben wij
diverse maatregelen getroffen. Zo maken
wij bijeenkomsten zo zelfvoorzienend
mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan
disposable cups, voorverpakte
Grab ’n Go lunchitems en flesjes water.
Alle toiletgroepen zijn voorzien van
handgelpompen en wegwerpdoekjes.
Schoonmaken gebeurt niet alleen achter
de schermen. We doen dit nu juist heel
zichtbaar. Alle tafels, stoelen en andere
oppervlaktes (zoals deurknoppen en
traprelingen) worden meerdere keren per
dag schoongemaakt en gedesinfecteerd.
De gehele locatie is aangepast om 1,5
meter afstand en veiligheid van de gasten
te waarborgen. Zo wordt de routing door
het pand duidelijk aangegeven door
middel van vloerstickers en signing om
de afstand en de regels te benadrukken.
DOMUSDELA beschikt over 4 brede,
centrale ingangen. Hiermee kunnen
wij gastenspreiding garanderen. In
samenspraak met de opdrachtgever en
afhankelijk van het aantal gasten en het
tijdspad / soort ontvangst, informeren wij
tijdig welke entree er beschikbaar gesteld
wordt voor jullie gasten.

DIGITALE REGISTRATIE
Tijdens ieder event ben jij verantwoordelijk
voor de verplichte registratie van gasten
bij binnenkomst, waarbij de 1,5 meter
afstand door middel van vloerstickers
en grondvlakken is aangegeven. Bij
binnenkomst worden de gasten gewezen
op triage (een gezondheidscheck door
middel van vragen). Hiervoor maken wij
gebruik van schermen of signing.
Het is ook mogelijk om voorafgaand
aan jouw evenement een online
ticketregistratie te gebruiken. Je gasten
ontvangen dan voorafgaand aan het
event een toegangsbewijs met de juiste
entree en naar welke ruimte én toiletgroep
ze mogen gaan. Zo spreiden we alle
bezoekers zo optimaal mogelijk.

GARDEROBE
MOGELIJKHEDEN
Er worden garderoberekken bij de
verschillende ruimtes geplaatst waar
gasten op eigen verantwoordelijkheid hun
jas kunnen ophangen. Indien gewenst
kunnen wij ook een bemande garderobe
verzorgen.

SANITAIR
Sanitaire voorzieningen worden tenminste
2x per dagdeel schoongemaakt.
Bij de toiletruimtes plaatsen we
desinfectiemiddelen. We voorzien de
toiletruimte van grondmarkering t.b.v.
1,5 meter afstand. Tevens communiceren
we het maximum aantal personen per
toiletruimte en is een gedeelte van de
urinoirs buiten gebruik voor voldoende
afstand.

Onze ceremoniehuizen,
vergaderruimtes en binnenplein
Ontdek DOMUSDELA. Maak kennis met onze imposante
ceremoniehuizen, karakteristieke vergaderzalen en
groots binnenplein.

DE PATERSKERK
Ceremoniehuis De Paterskerk
is letterlijk het hoogtepunt van
DOMUSDELA. De voormalige kerk
is opnieuw ingericht. Eigentijds en
comfortabel. Met een zaalopstelling
waar stoelen met 1,5 meter afstand
uit elkaar staan, zijn nog steeds volop
mogelijkheden om congressen en
andere bijeenkomsten te organiseren.
Denk aan een grote meeting,
een bijzondere ceremonie of een
productpresentatie.

DE FOYER
We snappen dat je jouw bezoekers het vertrouwen wilt geven dat er voldoende
ruimte is, en dat 1,5 meter afstand houden geen probleem is op onze locatie.
Doordat De Foyer grenzend is aan De Paterskerk, kun je zonder zorgen jouw
gasten met een warm ontvangst verwelkomen!
De Foyer is strak, minimalistisch en zonder versieringen. Door deze keuze wordt
de historische sfeer van de naastgelegen Paterskerk extra benadrukt.

DE KAPEL
Ceremoniehuis De Kapel ademt
een sfeer van gastvrijheid. Overdag
strooien de glas-in-lood-ramen
prachtig licht in het ceremoniehuis.
In de avond zijn de monumentale
gewelven prachtig uitgelicht. De
Kapel is een veelzijdige locatie voor
vieringen en bijeenkomsten in de
1,5 meter maatschappij. Ook voor
een diner of lunch kunnen wij een
prachtige opstelling plaatsen.

COMFORTABELE
SETTING VOOR IEDERE
BIJEENKOMST
Onze vier ruime vergaderruimtes beschikken
over daglicht door de glas-in-lood ramen
en een 85 inch LCD scherm met soundbar.
Diverse opstellingen zijn mogelijk in de
zalen. Uiteraard houden wij rekening met de
richtlijnen van het RIVM.

BINNENPLEIN
Het binnenplein van DOMUSDELA
is een plek met karakter, een oase
van rust in het bruisende hart van
Eindhoven. Op het binnenplein ben je
omringt door monumentaal erfgoed en
strakke minimalistische nieuwbouw.
Door deze combinatie van oud & nieuw
wordt de historische sfeer van het
complex extra benadrukt.
Een toplocatie voor lekker eten en
drinken, maar ook voor diverse
events. Van een heerlijke barbecue of
bijzonder feest in een volledig gestylde
strechtent, tot een geweldige ceremonie
in de tuin van Eden. Alles is mogelijk
op dit grootse bijzondere plein!
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* Specifieke aanvragen voor events in ceremoniehuis De Paterskerk en op het binnenplein werken we
graag in overleg uit.
** Capaciteiten kunnen afwijken en is afhankelijk van diverse factoren zoals totale indeling ruimtes,
looproutes en programma.

BEREIKBAARHEID & PARKEREN
DOMUSDELA is zowel te voet, als met het openbaar vervoer of per auto goed bereikbaar.
Eenmaal aangekomen bij DOMUSDELA kun je parkeren in parkeergarage de Heuvel aan de
Ten Hagestraat 6a in Eindhoven (vanuit de garage loop je naar uitgang ‘Vestdijk’, langs het
Hotel Pullman af). In het weekend is er ook parkeergelegenheid in de parkeergarage van
DLL, gelegen aan de Kanaalstraat tegenover DOMUSDELA.

KOM LANGS,
laat je inspireren en
ontdekde onbegrensde
mogelijkheden
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