ZAALHUUR TARIEVEN 2019
Studio de Bakkerij biedt verschillende verhuur mogelijkheden
- Zakelijke evenementen
- Vergaderarrangementen
- Culturele en particuliere evenementen
- Repetitie ruimte

Zaalhuur zakelijke evenementen
Voor zakelijke verhuur geldt een huurtarief vanaf €600,00 excl. 21% BTW*.
Tijden: 10.00-16.00 of 17.00-23.00
Voor de mogelijke vergader arrangementen zie pagina 2.
Inbegrepen:
- Foyer/galerie en theaterzaal
- Gastvrouw/-heer
- Eventueel technicus
- Gebruik kleedkamer
- Gebruik piano
- Op- en afbouw op de dag zelf
- Schoonmaak
- Gebruik basis Licht en Geluid.

Zaalhuur amateur gezelschappen, particuliere partijen
Voor culturele evenementen geldt een huurtarief vanaf €375,00 en voor particuliere verhuur geldt
een tarief vanaf €475,00 per dagdeel á 6 uur. Bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Tijden: tussen 08.00 en 00.00 (in overleg).
Inbegrepen:
- Foyer/galerie en theaterzaal
- Gastvrouw/-heer
- Eventueel technicus
- Gebruik kleedkamer

-

Gebruik piano
Op- en afbouw op de dag zelf
Schoonmaak
Gebruik basis licht en geluid

Zaalhuur repetities
Voor repetitie verhuur geldt een huurtarief vanaf €70,00 excl. 21% BTW per repetitie.
Dit tarief geldt bij een minimale afname van 20 repetities á 3 uur.
Voor meer informatie over het huren van de ruimte voor repetities kunt u contact opnemen met
Angy Filemon.

Overig
De zaalhuur is exclusief dranken en overige horeca, dit wordt op nacalculatie gefactureerd.
Het is mogelijk om catering af te nemen, wij verzorgen graag al uw wensen van borrelhapjes tot
heerlijke buffetten. Het is niet mogelijk om zelf in horeca-dranken te voorzien.

VERGADER ARRANGEMENTEN
4-uurs vergader arrangement vanaf €29,50 p.p* (gebaseerd op 14
personen1)
- zaalhuur foyer en theaterzaal
- onbeperkt koffie, thee en mineraal water in foyer
- karaf water in theaterzaal
- koekje bij de koffie/thee ochtend of middag
- gebruik flip-over incl. stiften in theaterzaal
- gratis wifi
- gebruik licht en geluidspaneel
- gastvrouw/-heer
- technicus op aanvraag

8-uurs vergader arrangement inclusief lunch vanaf €59,50 p.p* (gebaseerd op 14
personen1)
- zaalhuur van foyer en theaterzaal
- onbeperkt koffie, thee en mineraal water in foyer
- karaf water in theaterzaal
- koekje bij de koffie/thee in de ochtend en middag
- volwaardige lunch in foyer (Schalen met bolletjes/boterhammen, wisselend beleg, diverse
sappen, vers fruit
- gebruik flip-over incl. stiften in theaterzaal
- gratis wifi
- gebruik licht en geluidspaneel
- gastvrouw/-heer
- technicus op aanvraag

1)

Bij grotere of kleinere groepen kunnen andere prijzen gelden, neem contact met ons op voor een
offerte op maat.

* prijzen zijn exclusief 21% BTW

Mocht u nog niet de juiste informatie hebben kunnen vinden of heeft u vragen met betrekking tot
het huren van de locatie neem dan contact op met Angy Filemon.
Angy Filemon - Event Manager - 06 10 36 46 01
angy@studiodebakkerij.nl

