
Boek nu uw event bij ICDuBo!
Laat u inspireren in onze duurzame  
en unieke showroom!
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Bent u op zoek naar een vergaderruimte 
of eventlocatie in een inspirerende  
omgeving? 
Dan bent u bij ICDuBo Events aan het juiste adres.   
De combinatie van duurzaamheid én voldoende gratis  
parkeermogelijkheden, maakt uw event bij Innovatie  
Centrum Duurzaam Bouwen gegarandeerd tot een succes! 

Het centrum biedt een inspirerend overzicht van alle oplossingen op het gebied van duurzaam 
bouwen. Wij hebben diverse ruimtes tot onze beschikking variërend van kleine ruimtes geschikt voor 
zes personen tot grote ruimtes geschikt voor 200 personen, waar regelmatig seminars, workshops 
en symposia worden georganiseerd. Indien gewenst kunt u gebruik maken van catering, waarbij wij 
zorgen voor koffie,thee en wat lekkers bij ontvangst, een (gezonde) snack tijdens de pauze, een  
lunch, diner of een borrel.

Boek nu uw event via icdubo.nl/evenementen



Naast de genoemde opties bieden we nog veel meer mogelijkheden. Wilt u uw  
bijeenkomst meer diepgang geven? Of heeft u een spectaculaire afsluiting in  
gedachten? Bekijk dan onze extra mogelijkheden.

Wat is er fijner dan in goed gezelschap genieten van een hapje en een drankje? 
Samen met uw klanten of collega’s genieten van een DUURZAAM hapje en 
drankje! Bij ICDuBo kunt u terecht voor bijvoorbeeld een bierproeverij met 
verantwoord gebrouwen biertjes, of van een driegangenmenu met duurzame 
producten. U kunt dit natuurlijk naar wens combineren met een rondleiding of 
een vergadering.

Er zijn diverse mogelijkheden in ons centrum om inspiratie en informatie 
op te doen omtrent duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding 
langs alle duurzame oplossingen in de hal of een ‘training duurzaam bou-
wen’. Informeer naar de diverse mogelijkheden of geef direct uw wens aan!

Een bezoek aan ICDuBo is niet compleet zonder een kijkje te nemen  
in de inspirerende en veelzijdige omgeving. Door onze locatie op het 
RDM terrein aan de levendige haven, is er voldoende te beleven! Wij 
kunnen een tour verzorgen langs de diverse RDM-gebouwen met  
cultuurhistorische waarde. Ook kunnen we uw bezoek aan ICDuBo  
combineren met een tochtje over de Maas langs andere  
havenactiviteiten.

Verantwoord  genieten

Duurzame inspiratie

Ontdek de Rotterdamse haven
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Bezoekadres
(haven 2600) Heijplaat

Centraal Magazijn RDM 
Directiekade 2

3089 JA Rotterdam

Contactgegevens
Info@icdubo.nl

010 415 72 44
www.icdubo.nl

Interesse? Neem contact op via:
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