
Ruimte huren voor een vergadering of andere bijeenkomst? 
1 uur = €15,- per ruimte 
De tijd voor inrichten en opruimen wordt meegerekend. Dus zodra je binnenkomt tot 
je het pand weer verlaat wordt in rekening gebracht. Wij verhuren tot maximaal 20 
uur. Dat betekent om circa 19 uur ophouden met de bijeenkomst zodat er voloende 
tijd is voor opruimen/schoonmaken. 
 
Wil je gebruik maken van onze keuken tijdens je bijeenkomst?  
Dan komt er €5,- per uur bij. Let op: de keuken wordt alleen verhuurd voor de 
gehele duur van de bijeenkomst.  
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 
Vooraf onderteken jij het contract en betaal je een borg van €50,-. Pas als jet dat 
gedaan hebt is jouw reservering definitef. Gaat het toch niet door? Geef je het 7 
dagen van te voren door dan ontvang je de borg terug. Korter dan 7 dagen dan 
houden we de borg. Kom op het afgesproken tijdstip want wij wachten speciaal op 
jou. Kom je later dan 20 minuten betaal je euro 10,-. Duurt jouw bijeenkomst 
onverwachts korter moet je toch de huurprijs betalen voor de afgesproken uren. 
Houd er rekening mee dat de persoon die afsluit niet altijd meteen kan komen 
wanneer jij ophoudt. De persoon komt in principe op het afgesproken tijdstip en sluit 
dan af. Komt die persoon om af te sluiten en ben je nog niet klaar met opruimen? 
Dan betaal je voor meer dan 20 minuten euro 10,- extra voor het wachten. 
 
De huur betaal je meteen bij binnenkomst van het pand aan diegene die voor jou 
open doet. Lever je het pand weer volgens onderstaande punten op dan ontvang je 
jouw borg terug:  
 
Onder schoon en heel verstaan wij: 
 
• Het vuilnis moet worden mee genomen. Het mag niet bij ons in het pand blijven en 
ook niet in de container op straat gegooid worden, laat staan 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 tafels zijn afgenomen en nergens ligt meer iets wat van de huurder is, ook geen 
versieringen. 
• De toiletten zijn nat en droog afgenomen. 
• De keuken is schoon en vetvrij. 
• 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. Let op: de bruine 
container bij het hek is alleen voor brood. 
• De inrichting is niet kapaot. 
• De wanden zijn niet beschadigd of vies. 
• Tijdens de huurperiode wordt er geen geluidsoverlast veroorzaakt. 
 
Wil je een ruimte huren? Kom dan doordeweeks tussen 10 en 12 
uur langs met euro 50 borg en wij stellen een contract op. Dan is 
jouw reservering definitief. 
 
Heb je vragen kan je Karin bellen: 06 419 69 520  


