
Huurprijzen

regelmatige verhuur
Wil je onze activiteitenruimte (c.a. 40 m2) op regelmatige basis gebruiken? Dan gelden de volgende prijzen:

eenmalig verhuur
Wil je onze activiteitenruimte en/of huiskamer eenmalig gebruiken voor een lezing, vergadering of feest?
Dan geldt de volgende regel:
1 uur = €15,- per ruimte
Wel wordt de tijd voor inrichten en opruimen meegerekend.

Koffie en thee
Behoefte aan koffie/thee en hapjes tijdens de vergadring? Prijzen hiervoor in overleg, maar gemiddeld gemiddeld 
rekenen we €5,- voor een thermosfles koffie/thee inclusief suiker en melk. 

Keuken
Wil je gebruik maken van onze keuken tijdens je feest? 
Dan komt er €5,- per uur bij. Let op: de keuken wordt alleen verhuurd voor de gehele duur van het feest. 
Dus: huur je de activiteitenruimte voor 5 uur en wil je de keuken gebruiken dan moet je de keuken ook voor 
5 uur huren. Huur je de keuken niet dan is deze op slot. 

Condities
Wij vragen een borg van €50,- die vooraf betaald moet worden. Ook de huur wordt vooraf betaald. Na afloop 
van de huurperiode en bij schoon en heel opleveren van ons pand en omgeving ontvangt men de borgsom 
terug; anders wordt deze ingehouden.

Onder schoon en heel verstaan wij:
• Er mag geen vuilnis worden achtergelaten, zowel bij ons in het pand als ook op straat, bijvoorbeeld

naast de container.
• De gehuurde ruimte(s), het toilet, de gang en de ingang zijn gestofzuigd en gedweild, de inrichting staat

op de plek waar zij aan het begin van de huurperiode heeft gestaan.
• De inrichting is niet kapaot.
• De wanden zijn niet beschadigd of vies.
• De tafels zijn afgenomen en nergens ligt meer iets wat van de huurder is, ook geen versieringen.
• De toiletten zijn schoon.
• De keuken is schoon.
• De ramen van de deuren bij de ingang zijn schoon.
• Tussen voordeur en hek is de stoep schoon en ook wordt er geen afval (bijvoorbeeld versieringen, ballonnen)

op de stoep achtergelaten.
• Tijdens de huurperiode wordt er geen geluidsoverlast veroorzaakt.

Aantal uren per week Euro per maand
4 140,-
8 220,-
12 300,-
16 350,-
> 16 in overleg




