


Dichter bĳ Design.
Ontdek de wereld van morgen door de ogen van toptalent. 

Kazerne verbindt. Design, kunst, techniek, business. In een 
voormalige marechausseekazerne en naastgelegen industriële 
loods aan de Paradĳslaan, in hartje Eindhoven. De unieke mix 
van erfgoed, hospitality en design biedt een zeldzame ambiance. 
En inspiratie. Dineer te midden van toonaangevende exposities, 
borrel in onze lommerrĳke binnentuin of organiseer een privé-
evenement in een van onze multifunctionele ruimtes. 

De sfeer is kosmopolitisch, informeel, artistiek en chique  
– dé place to be voor toptalent, creatieve en zakelĳke net- 
werken; artistiekelingen en nerds, werknemers en ondernemers, 
privé en zakelĳk, wereldreizigers en wereldwerkers.

Wĳ werken er hard aan om het erfgoed, de hospitality en het 
designaanbod in topconditie te houden. Dat doen we samen. 
Met ons dream team en vele partners. En met u? Wĳ geloven 
dat iedereen die iets komt halen, ook iets heeft te brengen. 
Of u nu student bent of filantroop, designer of verzamelaar, 
professional of amateur.  

Wilt u die éne ontwerper ontmoeten, bĳdragen aan talentont-
wikkeling, het design DNA van Eindhoven helpen promoten 
of uw netwerk in de wereld van design een impuls geven? 
Van vernissages tot VIP-diners en van exclusieve tours tot 
atelierbezoeken: ons community-programma brengt u dichter 
bĳ design. Word Ambassador, Member van de exclusieve 
Kazerne Members Club en meer. 
Join our community.



Word Ambassador.
Open deuren. 

Als Ambassador belichaamt u Kazernes kernwaarden. U 
ondersteunt ons in het creëren van nieuwe kansen voor 
ontwerpers, u helpt bĳ het ontwikkelen van talent en u draagt 
bĳ aan het verdiepen en uitdragen van de rol van design. 
U helpt Kazerne Foundation drie exposities per jaar te 
realiseren, het erfgoed te onderhouden en ons programma uit 
te breiden en verbreden. Tegen een jaarlĳkse donatie van ten 
minste 5.000 euro aan onze ANBI-C bent u Ambassador van 
Kazerne. Home of design.

Wĳ bieden u unieke kansen om betrokken te raken bĳ de 
wereld van design, en openen deuren voor u die u dichter dan 
ooit bĳ ons programma brengen. Vanzelfsprekend krĳgt u 24/7 
toegang tot de exclusieve Kazerne Members Club. 

We heten u graag welkom in een warm gezelschap dat de 
waarde van design en cultuur onderschrĳft en het totaalconcept 
van Kazerne omarmt.



Word Member.
Ontmoet. Inspireer. En profiteer. Privé of zakelĳk. 

Kazerne’s Members Club is een gecureerd gezelschap van hoog 
aangeschreven individuen uit verschillende bedrĳfstakken, 
verbonden door een gedeeld enthousiasme voor design, cultuur 
innovatie, erfgoed en/of hospitality. 

Naast vele andere exclusieve privileges biedt Membership 
24/7 toegang tot de Members Club Lounge: een living om 
te ontspannen, laveren en ontmoeten.   In de Members Club 
kruisen de wegen van CEO en startend talent, van politicus en 
techneut en van ontwerper en grootindustrieel.

Memberships worden alleen toegewezen op voordracht en na 
een persoonlĳke uitnodiging van de ballotagecommissie. 



Ambassador

 + Word lid van een community van 
gelijkgestemden

 + Draag bij aan talentontwikkeling en 
aan het verbinden van ontwerpers 
met nieuwe kansen

 + Krijg 24/7 toegang tot de Members 
Club Lounge en minimaal 4 Member 
events

 + Word uitgenodigd voor 2 vernisages, 
50 events en leer meer tijdens  
2 Ambassadors rondleidingen

 + Krijg uitnodigingen voor 2 VIP-  
diners en breng 3 introducees mee

 + Krijg een uitnodiging voor 2 exclu- 
sieve Ambassadors borrels

 + Krijg een VIP passe-partout voor 
alle Dutch Design Week locaties en 
bezoek DDW met een gids

 + Word lid van onze speciale sociale 
mediagroepen en krijg exclusieve 
previews via e-mail

 + Bestel eten en drinken via een per-
soonlijk tegoed

 + Neem altijd een introducé mee naar 
events in Kazerne 

 + Krijg een exclusieve meet & greet met 
een designer inclusief studiobezoek

 + Krijg exposure in de Kazerne Mem-
bers communicatie (indien gewenst) 

 + Draag bij aan het inhoudelijke pro-
gramma: exposities, verbindende en 
verdiepende activiteiten

 + Krijg toegang tot het exclusieve 
Kazerne netwerk

 + Krijg een uitnodiging voor 1 Ambas-
sadors diner

 + What else we samen bedenken

Vanaf 5.000 per persoon

Business Member

 + Word lid van een community van 
gelijkgestemden

 + Draag bij aan talentontwikkeling en 
aan het verbinden van ontwerpers 
met nieuwe kansen

 + Krijg 24/7 toegang tot de Members 
Club Lounge en minimaal 4 Member 
events

 + Word uitgenodigd voor 2 vernisa-
ges, 50 events en leer meer tijdens 2 
Members rondleidingen

 + Krijg een uitnodiging voor 1 VIP-  
diner

 + Krijg een uitnodiging voor 2 exclu- 
sieve Business Members Borrels

 + Krijg een VIP passe-partout voor 
alle Dutch Design Week locaties en 
bezoek DDW met een gids

 + Word lid van onze speciale sociale 
mediagroepen en krijg exclusieve 
previews via e-mail

 + Bestel eten en drinken via een per-
soonlijke tegoed

 + Neem altijd een introducé mee naar 
events in Kazerne

 + Krijg een exclusieve meet & greet met 
een designer

 + Krijg exposure in de Kazerne Mem-
bers communicatie (indien gewenst)

 + Krijg (upon availability) 1 keer een 
grote of 3 keer een kleinere ruimte 
exclusief voor u en uw gasten

 + Krijg 250 euro start tegoed

2.500 exclusief BTW per persoon

Private Member

 + Word lid van een community van 
gelijkgestemden

 + Draag bij aan talentontwikkeling en 
aan het verbinden van ontwerpers 
met nieuwe kansen

 + Krijg 24/7 toegang tot de Members 
Club Lounge en minimaal 4 Member 
events

 + Word uitgenodigd voor 2 vernisa-
ges, 50 events en leer meer tijdens 2 
Members rondleidingen

 + Krijg een uitnodiging voor 1 VIP-  
diner

 + Krijg een uitnodiging voor 1 exclu- 
sieve Private Members Borrel

 + Krijg een VIP passe-partout voor 
alle Dutch Design Week locaties en 
bezoek DDW met een gids

 + Word lid van onze speciale sociale 
mediagroepen en krijg exclusieve 
previews via e-mail

 + Bestel eten en drinken via een per-
soonlijke tegoed

 + Neem altijd een introducé mee naar 
events in Kazerne

 + Krijg 100 euro start tegoed

950 per persoon

1.800 per duo

Junior Member

 + Word lid van een community van 
gelijkgestemden

 + Draag bij aan talentontwikkeling en 
aan het verbinden van ontwerpers 
met nieuwe kansen

 + Krijg 24/7 toegang tot de Members 
Club Lounge en minimaal 4 Member 
events

 + Word uitgenodigd voor 2 vernisa-
ges, 50 events en leer meer tijdens 2 
Members rondleidingen

 + Krijg een uitnodiging voor 1 VIP-  
diner

 + Krijg een uitnodiging voor 1 exclu- 
sieve Private Members Borrel

 + Krijg een VIP passe-partout voor 
alle Dutch Design Week locaties en 
bezoek DDW met een gids

 + Word lid van onze speciale sociale 
mediagroepen en krijg exclusieve 
previews via e-mail

 + Bestel eten en drinken via een per-
soonlijke tegoed

 + Krijg 25 euro start tegoed 

250 per persoon < 25 jaar

Nice to know

 + We maken graag pakketten op maat; 
de onderdelen zijn op aanvraag ook 
los beschikbaar

 + En er is natuurlijk meer mogelijk: 
zoals het 'adopteren' van een student 
of designer door de kosten van hun 
Membership voor uw rekening te 
nemen.

 + 1x per jaar verloten we een diner 
voor 2 in Benz inclusief overnachting

 + Genoemde bedragen zijn in euro's per 
persoon per jaar en tenzij anders ver-
meld inclusief BTW, prijspeil 2019.

 + Members ontvangen een factuur

 + Ambassadors ontvangen voor hun 
gift een donatiebrief

 + Particulieren mogen in hun aangifte 
inkomstenbelasting een donatie aan 
een culturele ANBI met 1,25 verho-
gen en als gift aftrekken, informeer 
bij uw financieel adviseur naar uw 
persoonlijke opties

 + Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen, 
mogen 1,5 keer het bedrag van een  
donatie aftrekken in de aangifte 
vennootschapsbelasting, informeer 
bij uw financieel adviseur naar de 
persoonlijke opties

Ambassadors + Members van Kazerne (Anbi-C).
Komen brengen, maar zeker ook iets halen.



Word Investor.
Give to grow. 

Kazerne groeit. En u kunt helpen. Investeren in Kazerne is 
investeren in de wereld van morgen, in de toekomst van design. 
U draagt bĳ aan werkkapitaal ten behoeve van de exploitatie. 
En daarmee ook aan talentontwikkeling en het creëren van 
nieuwe kansen voor ontwerpers. 

Om Kazerne te helpen groeien kunt u nu obligaties kopen. 
Wĳ schrĳven waardepapieren uit tegen 1.000 euro. Voor elke 
obligatie die u koopt, krĳgt u een certificaat met een nominale 
waarde van 1.000 euro.

De rente van 4,5% ontvangt u jaarlĳks aan het einde van 
het jaar. In euro’s of in kind. Restitutie vindt plaats via een 
lotingssysteem, vanaf zes jaar na het uitschrĳven van de 
obligaties. Alle obligaties worden binnen 10 jaar uitgeloot.

Koopt u tien obligaties? Dan bieden wĳ u en uw introducé 
graag een diner aan in ons fine-dining restaurant Benz at 
Kazerne. Opteert u voor meer dan vĳfentwintig obligaties? 
Dan nodigen wĳ u na het diner in Benz graag uit om te 
overnachten in een van onze luxe suites of lofts.



Word Collector.
Wĳ weten waarom. 

Verzamelaars zĳn design-enthousiasten. En wĳ ook. Design 
liefhebbers helpen elkaar graag een handje. Dus wĳ ook. Wĳ 
bieden u de kans om dichter dan ooit bĳ ons programma te 
komen, en zodoende dichter bĳ design.

Als Kazerne Collector ontdekt u de betekenis van design 
voor de wereld van morgen, door de ogen van invloedrĳke 
ontwerpers. Voor 2.500 euro per jaar introduceren we u in ons 
netwerk, en nemen we u mee naar vernissages en exclusieve 
evenementen. Daarbĳ krĳgt u 10% korting op alle design die u 
via ons aanschaft. 

Dit programma is nog in ontwikkeling, de beoogde startdatum 
is voorjaar 2020. Laat het ons weten als we u op de hoogte 
mogen houden. 



Nieuwsgierig?
Join the Kazerne community.

Wĳ zĳn trots op onze community van invloedrĳke (creatieve) 
entrepreneurs, overheids- en kennisinstellingen. Vaak zĳn het 
kenners en/of liefhebbers van wine, dine, design, kunst, cultuur, 
innovatie en erfgoed. Met Wisdom, Work of Wealth zetten wĳ 
ons samen in voor het behoud van het erfgoed en om de waarde 
van de creatieve industrie onder de aandacht te brengen. Vanuit 
gedeeld belang, in ruil voor privileges. De Kazerne Community 
ziet meer. 

Met iedere besteding in het cultureel/maatschappelĳke initiatief 
Kazerne maken ook u en uw gasten het behoud van het 
erfgoed, de exposities, verbindende en verdiepende activiteiten 
mede mogelĳk. Mede namens de stichtingsbesturen van 
Stichting ter behoud van Klein Paradĳs (ANBI-C, voorzitter 
Bert van der Els) en Kazerne Foundation (ANBI, voorzitter 
Maarten Houben) heel veel dank daarvoor!

Nieuwsgierig geworden?

Neem via members@kazerne.com contact op met Kazerne's 
founder Annemoon Geurts. Zĳ maakt graag een persoonlĳke 
afspraak voor een lidmaatschap op maat, vanuit gedeeld 
belang. Wĳ zĳn benieuwd wat u komt brengen en halen.



Open 365/24/7

Hotel + Members Club
24/7

Bar/Restaurant
Dagelĳks van 12:00 - 00:00
Op reservering: 07:00 – 02:00

Benz at Kazerne
Dinsdag - zaterdag vanaf 18:00
Overige tĳden op aanvraag 

Expositie
Dagelĳks 12:00 - 00:00

Shop
Werkdagen 12:00 – 18:00 
Weekenddagen 12:00 - 17:00

O¤ce
Werkdagen 09:00 – 17:00 

Travelling

Met de trein
± 10 minuten lopen vanaf Station 
Eindhoven

Met de auto
± 5 minuten vanaf Station Eindho-
ven (3 minuten reistĳd + 2 minuten 
lopen) uitstappen Keizersgracht.

 + 12 (Gijzenrooi)

 + 15 (Veldhoven MMC)

 + 16 (Veldhoven MMC)

 + 17 (Roosten)

 + 18 (Bergeijk Loo)

 + 19 (Bladel)

 + 318 (Luyksgestel)

 + 319 (Reusel)

 + 324 (Geldrop Coevering)

Parking

Om de hoek
 + Frederik van Eedenplein  
(aanbevolen)

 + Q-park Stadhuisplein

 + Terrein Keizersgracht

 + Terrein Deken van Somerenstraat

Touringcar
Stap uit op Paradĳslaan 8 en 
laat parkeren op het TU-terrein 
(zuidelĳke parallelweg Onze 
Lieve Vrouwestraat tussen John 
F. Kennedylaan en Dommel) of 
bĳ de Woenselse Watermolen 
(zuidelĳke parallelweg Onze 
Lieve Vrouwestraat tussen John F. 
Kennedylaan en Veldmaarschalk 
Montgomerylaan).

Payment

Wĳ accepteren
 + Cash 

 + Pin

 + Visa

 + Mastercard

 + American Express

 + Kazerne gift cards

Terms + Conditions
Genoemde prĳzen zĳn in euro's 
per jaar. Prĳs level 2019. Prĳs- 
wĳzigingen en typo’s voorbe-
houden. Op alle overeenkomsten 
met Kazerne BV zĳn de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH) van 
toepassing, te downloaden via 
khn.nl/uvh-nl. Voor het Kazerne 
communityprogramma (ambas- 
sadors, members, investors, 
collectors, friends, etc) gelden aan-
vullende voorwaarden, deze zĳn 
te downloaden via kazerne.com.

Kazerne Thanks Ahrend, Arpa, Auping, Avi Vlaggen, Maarten Baas, Ruud Balk Fotografie, Bedaux Interieur, Joost van Bleiswĳk, BNO, Brabant C, 
Chateau de la Resle, Cleary Led, Coca Cola, Contempo Gallery, Cor Unum, Cultuur Eindhoven, Dekkers Communicatie, Dela, Desso, Dornbracht, 
Studio Drift, DR Trading, Duravit, Dutch Design Foundation, Dyson, EE Exclusives, Lidewĳ Edelkoort, Kiki van Eĳk, Gemeente Eindhoven, Eindhoven 
247, Eindhoven 365, Thomas Eurlings, Thomas Eyck, Fermob, Forbo, Aleksandra Gaca, Geva Vastgoed, Gispen, Gulpener, H2H Notaris, Hanos, Van 
Helmond architecten, Van den Ho± installatiebedrĳf, Inno Energy, Jasno, Stichting Loyola, Studio Joachim Morineau, Kazerne Young, Dirk Vander 
Kooĳ, Kop van het Land, Daphna Laurens, Leeuwerik Plaatmateriaal, Lensvelt, LMSN, Lucas & Lucas, Mackelĳk, MCB, Metropool Regio Eindhoven, 
MKGK, Modular, Montis, Moon/en/co, Mosa, Nieuw Sparrendaal, Not Only White, Ontwerpduo, Oogenlust, Palux, Plan Ros, Philips, Pode, Provincie 
Noord-Brabant, Quooker, Saint Gobain Glassolutions, Samsung, Simac, Sot-l’y-laisse, Spectrum, Gert Staal, Tarkett, VanTot, Mia Verkuĳlen, Vescom, 
Vĳ5, Visit Brabant, VMBS Advocaten, Vogel’s, VSBfonds, Warsteiner, Wasserĳ Boumans, Weltevree, Van Zelst, Studio van der Zandt, Your Name?

Kazerne was founded by Annemoon Geurts & Koen Rĳnbeek, Stichting ter behoud van Klein Paradĳs, Stichting Kazerne Foundation. 
Board Members Bertus Borgers, Otto Dieleman, Bert van der Els, Maarten Houben, Heidi Renders.
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