
Zoekt u een geschikte locatie om uw promotie of oratie 

feestelijk af te sluiten? Dan bieden wij u de gelegenheid om

dit in een historische universitaire locatie aan het

Rapenburg te doen. Wij wijzen u in het bijzonder op het

Academiegebouw met daarin de Faculty Club, die hiervoor

zeer geschikt is.

Promoveren of oreren

Stijlvol
aan het Rapenburg

Cateringmogelijkheden

De invulling van een receptie, feest of diner gebeurt geheel
volgens uw wensen. Onze medewerkers hebben, op basis van
jarenlange ervaring, suggesties om uw bijeenkomst uitstekend
te laten verlopen. Vegetarische, halal en koosjere maaltijden
zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. Naast een receptie, feest,
buffet of een diner van meerdere gangen kunt u ook denken
aan een brunch, lunch of een high tea. 
Op onze internetsite kunt u een aantal suggesties bekijken:
www.facultyclubleiden.nl

Bereikbaarheid en parkeren

Alle locaties liggen op circa vijf minuten wandelafstand van
het Academiegebouw. Parkeren is mogelijk in de parkeer-
garage aan de Maliebaan (achter de Universiteitsbibliotheek)
en op het parkeerterrein Haagweg, dat op circa 8 minuten
wandelen van de locaties ligt. Daar vandaan rijdt er een gratis
busje naar het Rapenburg en terug. Station Leiden ligt op
circa 10 minuten lopen. Vanaf dit station vertrekken ook
bussen en (trein)taxi’s richting het Rapenburg.

De locaties

Contact

facultyclub@ufb.leidenuniv.nl
www.facultyclubleiden.nl
071 527 32 90

Evenementen

Wilt u een evenement organiseren dat meer omvat dan een
diner of receptie, ook dan kunt u contact met ons opnemen.
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Faculty Club

Tien jaar na de oprichting, opent de Faculty Club haar deuren
in het Academiegebouw. Met een restaurant, brasserie, dining
room en diverse vergaderruimtes die toegang hebben tot de
binnentuin, is de Faculty Club een fantastische locatie. 

Arsenaal

Het Arsenaal is het enige gebouw dat nog herinnert aan het
militaire verleden van Witte Singel/Doelenterrein. De binnen-
plaats is overdekt nadat het gebouw in gebruik is genomen
door de universiteit, waardoor er een ideale ruimte is
ontstaan voor een fantastisch feest, receptie of diner.

Academiegebouw

Sinds 1581 dient de voormalige kapel van het klooster van de
Witte Nonnen als hoofdgebouw van de universiteit. Het
gebouw is volledig gerenoveerd en wordt gebruikt voor
diverse plechtigheden. Met een uitstekende receptieruimte en
de Faculty Club is het Academiegebouw dé locatie voor al uw
zakelijke en feestelijke samenkomsten.

Oude UB

De Oude Universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg doet
tegenwoordig dienst als bestuursgebouw, maar de monumen-
tale hal met marmeren ornamenten en zwart-witte tegels, het
restaurant en de binnentuin zijn beschikbaar voor receptie,
feest of diner. De binnentuin kan zelfs gedeeltelijk worden
overdekt.

Kamerlingh Onnes Gebouw

Het Kamerlingh Onnes Gebouw stond lang bekend als het
‘koudste plekje op aarde’, vanwege het onderzoek van de
natuurkundige Kamerlingh Onnes naar zeer lage tempera-
turen. Het inmiddels gerenoveerde gebouw heeft twee monu-
mentale collegezalen, een restaurant, het Juridisch Café en
ruime receptiemogelijkheden en is uitermate geschikt voor
symposia, (afdelings)bijeenkomsten en andere feestelijk-
heden. 

Specificaties locaties Maximaal aantal personen

Locatie Ruimte Diner Buffet Feest of
receptie

Academiegebouw/ Restaurant 60 100 120
Faculty Club Brasserie – – 32
De ruimtes grenzen Dining Room 14 14 14
aan de binnentuin Binnentuin 72 120 150

Academiegebouw/ Receptieruimte 1 40 50 75
Receptieruimtes Receptieruimte 2 48 60 100

Receptieruimte 3 40 50 75

KOG Restaurant 300 300 400
Juridisch Café – – 60

Oude UB Restaurant 60 80 100
Lounge 100 120 200

Arsenaal Patio 160 200 300

Alle locaties zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. 


