Introductie
De Bary is een bedrijvenverzamelgebouw met monumentale werkruimtes midden in het
centrum van Amsterdam. Het bestaat uit zes grachtenpanden aan de Herengracht, tussen
de Leidse- en Spiegelstraat. Sinds de recente renovatie zijn er moderne vergaderkamers,
een brasserie met bar, ruim 47 kantoorunits en een enorme grachtentuin te vinden.
De Bary is geen typisch kantoor. Dit merk je meteen bij binnenkomst. Achter de indrukwekkende gevel bevindt zich de marmeren lobby met front desk en comfortabele design
banken. Daarnaast zit de stijlvol ingerichte brasserie waar huurders en gasten lunchen of
even een kop koﬃe nemen met uizicht op de grote binnentuin. Om deze centrale ruimte
heen liggen de stijlkamers, de kleinere meeting rooms en de bar. Alles bij elkaar een ruim
opgezet imponerend geheel dat eerder aan een hotel dan aan een kantoor doet denken.
En dat is precies het gevoel dat we nastreven, inclusief vijfsterren-gastvrijheid, service en
ambiance.
De Bary biedt
•
•
•
•

verschillende vergaderzalen voor alle soorten meetings, zowel zakelijk als privé
een brasserie, een bar en de grootste tuin van de grachtengordel
een behulpzame front desk die tal van diensten aanbiedt
een sfeer van ondernemerschap en ideale netwerkomgeving

Daarnaast is het mogelijk:
•
•

kantoorunits te huren variërend in grootte en stijl
lid te worden van De Bary

Werken en ontmoeten in grachtengordelstijl,
in het centrum van Amsterdam

Meet @ debary

Membershipkorting @ debary

De Bary heeft 5 meeting rooms die niet alleen van
formaat verschillen maar ook ieder een eigen 'look &
feel' hebben. Perfect voor vergaderingen, productlanceringen, private dining, borrels en andere events.
De ruimtes kunnen per dagdeel of per uur geboekt
worden. Doordat de brasserie, bar en omliggende
ruimtes ook samen te huur zijn, kunnen in De Bary
ook grote events (tot max. 150 personen) georganiseerd worden.

Goed om te weten: door lid te worden van Businessclub
De Bary heeft u recht op 20% korting op de huurprijs van
de meeting rooms.
Voor €115,- per maand kunnen leden gebruik maken
(tijdens kantooruren) van de lobby/lounge, enkele werkplekken en de brasserie. Ideaal om even te werken of relaties te ontvangen. Voor €75,- extra kunnen leden De Bary
gebruiken als vestigingsadres.

Overeenkomstig onze renovatieﬁlosoﬁe is iedere
kamer anders ingericht. Er zijn o.a. twee elegante
stijlkamers en een indrukwekkende kluis, maar ook
eigentijds ingerichte kleinere meeting rooms.

Eat & Energize @ debary
Onze teams van de front desk en brasserie zorgen
ervoor dat u en uw gasten zich thuis zullen voelen en
dat alles voor handen is om uw bijeenkomst
perfect te laten slagen.
Bij het huren van een meetingroom proﬁteert u
bovendien van:
•
•
•
•

een breed scala van diensten
uw persoonlijke gastheer/gastvrouw
Brasserie De Bary – de hele dag geopend
voor ontbijt, lunch & diner
De Bary Bar voor drankjes & hapjes

Events @ debary
De Bary biedt nog meer mogelijkheden. De ruimte, sfeer,
faciliteiten en inhouse catering maken het een perfecte
locatie voor evenementen. De klassieke stijlkamers
nodigen uit voor een informele receptie, een sit-down diner
of een thema-avond; de verborgen kluizen in de kelder zijn
zeer geschikt voor een proeverij in een unieke setting;
de Schutterskamer leent zich voor een private diner met
relaties.
Alle ruimtes zijn met elkaar verbonden en kunnen samen
gebruikt worden voor een feest voor zo’n 150 gasten met
bijvoorbeeld een oesterbar, bits & bytes, of een walking
diner met of zonder muziek.
Het gastvrije team van De Bary staat klaar om u van dienst
te zijn: om mee te denken, benodigdheden te regelen, uw
event te begeleiden en uiteraard alle culinaire wensen te
verzorgen.

Groene kamer
Klassieke stijlkamer, met uitzicht op
de Herengracht, modern ingericht
met designmeubels.
Geschikt voor grotere vergaderingen,
lezingen, diners en andere sociale
evenementen.

Bovenkamer*

Vanuit de Bovenkamer heeft u
prachtig uitzicht op de grachtentuin.
Deze ruimte is zeer geschikt voor
kleine vergaderingen, workshops of
trainingen.

10-22 pers.
dagdeel €330,hele dag €600,avond €600,-

2-8 pers.
dagdeel €245,hele dag €440,avond €440,*ook per uur te boeken,
voor €15,00 per persoon

Schutterskamer*

Kluis

Sfeervolle meeting room met ronde
tafel en kleine zithoek. Deze kamer
leent zich ook goed voor een zakelijk
lunch of diner.

De Kluis is een wel heel bijzondere
vergaderruimte met veel bewaarde
elementen die doen denken aan de
bestemming van weleer. Het besloten
karakter maakt de ruimte ook zeer
geschikt voor een diner.

2-6 pers.
dagdeel €245,hele dag €440,avond €440,*ook per uur te boeken,
voor €15,00 per persoon

Rode kamer
Klassieke stijlkamer, met uitzicht op
de Herengracht, modern ingericht
met designmeubels.
Geschikt voor grotere vergaderingen,
lezingen, diners en andere sociale
evenementen.

10-14 pers.
dagdeel €330,hele dag €600,avond €600,-

16-20 pers.
dagdeel €330,hele dag €600,avond €600,-

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Bar
voor meeting*
8 pers.
dagdeel: €245,hele dag: €440,avond €440,*overdag ook per uur te boeken
voor €15,00 per persoon
voor borrel
50 pers.
overdag op aanvraag
avond vanaf 17.00 €300,-

Brasserie De Bary

Dagdelen
ochtend
middag
avond

08.30 – 12.30 uur
13.30 – 17.30 uur
18.00 – 24.00 uur

Catering
Wij verzorgen graag de culinaire invulling voor uw programma. Koﬃe,- & thee pauzes,
ontbijt, een dagverse lunch of diner en een borrel met bittergarnituur of ﬁngerfood
behoren tot de mogelijkheden.
De huurprijzen van de ruimtes en de vergaderarrangementen zijn exclusief BTW en alle
horecaprijzen zijn inclusief BTW.
Voor de huur van de ruimtes zijn de algemene voorwaarden van De Bary van toepassing.

Audiovisuele middelen
beamer/scherm
ﬂipover/whiteboard

€40,00 per dagdeel
€15,00 per dagdeel

€75,00 per dag
€25,00 per dag

60 pers.
avond €1650,zaterdag of zondag: op aanvraag

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
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De Bary Eten & Drinken
Om het u makkelijk te maken kunt naast de boeking van een meeting room
ook diverse arrangementen bestellen. Uiteraard maken wij graag een oﬀerte op maat.
Drankenarrangement:
Koﬃe, thee met koekjes en mineraalwater
Koﬃe, thee met koekjes, mineraalwater en
frisdrank

per dagdeel
€13,75 p.p.

per dag
€17,75 p.p.

€17,75 p.p.

€23,25 p.p.

Ontbijtarrangement:
Roomboter croissants, yoghurt met ontbijtgranen,
fruitsalade en verse jus d’orange

€15,50 p.p.

Luncharrangement:
Zachte broodjes lunch
2 rijk belegde broodjes, handfruit en soep van de dag
Luxe broodjes lunch
2 rijk belegde harde broodjes, handfruit en soep van de dag
Lunchbuﬀet
Diverse broodjes, vleeswaren, kaas, salade, soep & warme gerechten

€11,75 p.p.
€13,50 p.p.
€21,00 p.p.

Koﬃe break arrangement:
Ochtendbreak
Verse smoothie met fruitsalade of granola muﬃn
Middagbreak
Huisgemaakte ice tea of limonade met hartige snack
Alle arrangementen zijn uit te bereiden op verzoek, enkele opties zijn bijvoorbeeld:
- gefrituurde snack
- kaasbroodje
- saucijzenbroodje
- mini quiche
- salade
- eiergerechten
- zoete broodjes

- jus d’orange
- fruit smoothie
- groente smoothie
- melk of karnemelk
- huisgemaakte ice tea
- huisgemaakte limonade
- huisgemaakt gebak

Zijn er allergieën? We houden er graag rekening mee.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW

De Bary Borrel

De Bary Diner & Events

Tevens hebben wij een uitstekende catering om uw borrels, diners en events te verzorgen.
Hieronder staan enkele mogelijkheden beschreven:

De Bary is een unieke locatie aan de Herengracht in het centrum van Amsterdam.
Het authentieke karakter van ons pand zorgt voor de perfecte locatie voor private dinners en
events op maat.

Borrelplateaus:
Amsterdams plateau
Old Amsterdam, osseworst, bitterballen, Amsterdams tafelzuur
Warm borrel plateau
Gemengd bittergarnituur
Wrap plateau
Diverse gevulde wraps met vis, vlees of vegetarisch beleg
Bruchetta plateau
Diverse belegde bruchetta’s met vis, vlees of vegetarisch beleg
Aziatisch plateau
Diverse koude en warme Aziatische hapjes
Anti Pasti plateau
Diverse kazen, gedroogde vleeswaren en olijven

Ons jonge cateringteam met veel ervaring in de high class horeca staat graag voor u klaar om
uw persoonlijke wensen te vervullen. Van een informeel walking dinner tot een intiem 5 gangen
diner met wijnarrangement, bijna alles is mogelijk.

De Bary Lunch & Diner
Samenstelling in overleg, op basis van seizoensproducten.
Buﬀet
Keuze uit meerdere koude
en warme seizoensgebonden gerechten
3-gangen lunchmenu

op aanvraag

4-gangen dinermenu

op aanvraag

Broodplankje
Verse boeren landbrood met diverse smeersels
Bary borrel plateau
Uitgebreid gemixt plateau van koude en warme hapjes
Gemengde nootjes en zoutjes
Alle hapjes zijn ook los verkrijgbaar en plateau’s zijn zelf samen te stellen,
we kunnen ten alle tijden rekening houden met uw dieetwensen.

De keukenbrigade van De Bary wordt geleid
door chef Pascal van der Heiden. Hij is een
zeer ervaren kok met liefde voor de moderne
Europese keuken. Of het nu gaat om ontbijt,
warme of koude lunch(buﬀet), broodjes, kleine
hapjes geserveerd in de Bar of een drie tot
vijf-gangen diner bij kaarslicht, hij vervult
graag uw wensen.

Van Gouden Eeuw tot nu
De zes grachtenhuizen op Herengracht 448 t/m 458 hebben ieder een eigen geschiedenis,
grotendeels bepaald door hun roemruchte bewoners. Daar kwam verandering in toen een
bankier genaamd H. Albert De Bary de panden een voor een kocht en ze samenvoegde tot
één kantoor. Zonder zijn expansiedrang had dit complex vast niet bestaan, althans niet in
de huidige vorm. Vandaar dat we gekozen hebben voor de naam De Bary.
In de veelzijdige geschiedenis van de panden en de mensen die er gewoond en
gewerkt hebben, is een constante factor te vinden: ondernemingsgeest. In dit deel van de
Gouden Bocht is die altijd aanwezig geweest en dat voel je nog steeds.
De Gouden Eeuw: rijke kooplieden bouwen stadspaleizen
De grachtenpanden Herengracht 448 - 458 werden gebouwd tijdens de Gouden Eeuw.
Amsterdam groeide uit van een prominente stad aan een rivier tot het handelscentrum van de
wereld. Logisch dat de stad moest uitbreiden om het groeiende aantal inwoners te kunnen
huisvesten. De gemeenteraad ontwierp hiervoor een plan: "De Vierde Uitleg". Op basis hiervan
werd de grachtengordel verlengd tot voorbij de Amstel. Koopmansgezinnen met voldoende
geld voor een dubbele kavel vestigden zich in de Gouden Bocht aan de Herengracht. Zij
investeerden ﬂink in architectuur en ornamenten en importeerden bouwmaterialen vanuit de
hele wereld. Deze eerste bewoners creëerden ware stadspaleizen die hun ﬁnanciële en
maatschappelijke succes weerspiegelden.
18e Eeuw: Zwierige Franse stijl
Gouden Bocht bewoners uit latere tijdperken waren vaak net zo welvarend als hun
voorgangers. Ze renoveerden hun woningen in de stijl van hun tijd. De sobere en formele stijl
van het Nederlandse classicisme werd de deur uitgedaan en vervangen voor de Lodewijk XIV
stijl met uitbundig gipsen gietwerk op de plafonds, houten lambrisering en zware marmeren
vloeren. Van de oorspronkelijke 17e eeuwse binnenhuisarchitectuur is daarom niet veel meer
over.
Vanaf 1919: H. Albert De Bary & Co en Deutsche Bank
Vanaf de 20ste eeuw raken de zes grachtenpanden met elkaar verweven. Tussen 1919 en 1965
werden de nummers 448 tot en met 458 een voor een aangekocht door Handelsmaatschappij
H. Albert De Bary & Co. Deze ﬁnanciële instelling opereerde als de Nederlandse tak van
Deutsche Bank en ging in de tachtiger jaren helemaal samen met DB. Albert De Bary liet doorgangen maken tussen de gebouwen waardoor een complexe plattegrond ontstond. De
afzonderlijke tuinen werden verenigd tot één tuin en het oorspronkelijke 17e eeuwse tuinhuis
werd gebruikt als werkplaats. In de jaren die volgden vonden er op- en uitbouwen plaats.
2007-2013: Renovatie door nieuwe eigenaar en Obidos
Herengracht Investments kocht het Deutsche Bank complex in 2007.
Projectontwikkelaar Óbidos zorgde voor de herontwikkeling en nam het beheer op zich.
Voordat het stof was opgetrokken trokken de eerste huurders al in.
Nu, met een 50-tal bedrijven onder een dak, gonzen de gebouwen weer van enthousiasme en
energie. Gezamenlijk de toekomst tegemoet.

Locatie
Contact
De Bary
Herengracht 450
1017 CA Amsterdam
The Netherlands
+31(20)240 3000
info@debary.nl
www.debary.nl
Heeft u vragen of wilt u De Bary bekijken?
Neem dan gerust contact met ons op.

Centraal gelegen
Sinds de eerste paal van de stad de grond in werd geslagen maakt dit stuk van de Herengracht deel uit van het hart van Amsterdam. En dat doet het nog steeds: stap naar buiten
en voel de stad. Het Rijksmuseum, antiquairs en galeries in de Spiegelstraat, Koningsplein en tal van restaurants en gezellige kroegen, u vindt ze gewoon om de hoek.

Parkeren en bereikbaarheid per auto, tram of boot
Herengracht 450 is gelegen tussen Leidsestraat (Koningsplein) en de Spiegelstraat
(Vijzelstraat) en is makkelijk bereikbaar per ﬁets en met het openbaar vervoer.
Vanaf station Amsterdam CS: tram 1, 11, 12; uitstappen halte Koningsplein.
Vanaf station Amsterdam Zuid: tram 5, met overstap op tram 2 of 12.
Uitstappen halte Koningsplein.
Mocht u liever met de auto komen, er bevinden zich meerdere parkeergarages
op loopafstand:
“Keizersgracht” (Keizersgracht 481-485)
“Prins & Keizer” (Prinsengracht 927, hoek Vijzelstraat)
“De Hoofdstad” (Prinsengracht 540)
Deze bewaakte parkeergarages kosten zo’n €7,50 per uur.
Afhankelijk van het tijdstip is het vaak mogelijk om doordeweeks uw auto te parkeren op
de gracht. Ook dit kost €7,50 per uur.
Met de boot is het helemaal goed aankomen bij De Bary. We hebben meerdere schippers
met verschillende soorten boten in ons netwerk. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

