
Persbericht 

Muntgebouw Utrecht finalist Nationale Meeting Award 2018 
Op 12 maart wordt bekend gemaakt welke locaties in de prijzen vallen  
 
Utrecht, 15 februari 2018 - Muntgebouw Utrecht mag zich vanaf vandaag finalist 

noemen van de Nationale Meeting Award 2018 in de categorie XL locatie. Na twee 

geslaagde kwalificatierondes maakt het Muntgebouw zich nu op voor de derde en 

laatste ronde. Op maandag 12 maart vindt de uitreiking plaats en wordt bekend welke 

locatie de titel in de wacht sleept. 

Het kwalificatieproces bestond uit twee eerdere rondes. In de eerste ronde stonden recente 

betrouwbare beoordelingen van opdrachtgevers centraal en in de tweede ronde werd 

middels een uitgebreide vragenlijst de kwaliteitscriteria en kijk op bedrijfsvoering en visie 

gemeten. Voor deze tweede ronde ontving het Muntgebouw de maximale score. Deze 

maand volgt de derde en tevens laatste ronde en staan locatiebezoeken door een 

samengestelde vakjury op de planning.  

 

Adriaan Derksen en Pieter Aalbers, pandbewaarders van het Muntgebouw en eigenaren van 

The Attention Group: ‘’Wij zijn bijzonder trots op de locatie en ons team. De afgelopen jaren 

hebben we hard gewerkt om écht waarde toe te voegen. We hebben vele nieuwe concepten 

ontwikkeld en ons zalenaanbod flink uitgebreid! Het Muntgebouw is van oorsprong natuurlijk 

niet gebouwd als evenementenlocatie, dit zorgt regelmatig voor uitdagingen en dat vinden 

we juist leuk!’’   

 

Over Muntgebouw Utrecht  

Muntgebouw Utrecht is een bekende en vooraanstaande congres- en evenementenlocatie in 

het centrum van Utrecht. De lange en rijke geschiedenis van dit rijksmonument begon 

omstreeks 1900 en behoort sindsdien tot de mooiste gebouwen van Utrecht. Het 

Muntgebouw is gevestigd in het monumentale en volledig gerestaureerde pand van de Rijks 

Munt en is tevens de plek waar alle euromunten worden geslagen. Uniek gegeven vormt het 

feit dat op deze plek, als enige in Europa, de europroductie zichtbaar is. Het Muntgebouw is 

dus letterlijk en figuurlijk een locatie van waarde. 

De afgelopen jaren zijn er vele nieuwe ruimtes bijgekomen en is de locatie inmiddels in 

capaciteit verdubbeld. Met 3 grote plenaire zalen van 150 tot 300 personen, 10 (sub) zalen, 3 

grote ontvangstruimtes en een multifunctionele binnenplaats is het aanbod enorm. Alle 

informatie over Muntgebouw Utrecht is te vinden op de website. 

 

Over de Nationale Meeting Award 

De Nationale Meeting Award is een initiatief van Meeting Magazine, Meeting Review 

Vergaderhamers, CLC-Vecta en EventSummit. Motivatie voor deze award was het feit dat er 

in Nederland nog geen algemene en onafhankelijke prijs bestond voor de beste meeting- en 

eventlocatie. Hieruit is de Nationale Meeting Award ontstaan, welke in 2016 voor de eerste 

keer heeft plaats gevonden. 

 

 

 

http://www.muntgebouw-utrecht.nl/
http://nationalemeetingaward.nl/nieuws

