Huurprijzen: Ruimte voor Aandacht 2021
Ingang: 1-1-2021
•
•
•

•
•

Minimale huurperiode kleine zaal: 2 uur, vervolgens te verlengen per half uur.
Alle prijzen zijn BTW vrij als je zelf geen BTW afdraagt en exclusief BTW als je zelf BTW
plichtig bent.
De prijzen zijn inclusief koffie, thee en gebruik van het aanwezige, gezamenlijke materiaal
zoals Flipoverbord, meditatie/yogamateriaal (in principe voor de grote zaal maar overleg
is mogelijk). Een uitzondering is de koffie in de kleine zaal. Deze Nespresso kost €0,50
per cupje contant te betalen in het potje naast het koffiezet apparaat.
Wil je gebruik maken van onze nieuwe beamer: €25/dagdeel.
De prijzen zijn onderverdeeld in vaste en incidentele huur. Huur je regelmatig, maar niet
vast aaneengesloten: informeer naar kortingsmogelijkheden.

Voorwaarden en voordelen vaste huur:
•
•
•

Je huurt voor onbepaalde tijd vast en aaneengesloten een dagdeel.
De opzegtermijn is 3 maanden voor huurder en verhuurder.
Je krijgt een fikse korting en bent verzekerd van een plaats

We hebben de dagdeel tijden verlengd met een half uur. Daardoor is de dagdeel prijs iets
verhoogd.

Incidentele verhuur

Vast verhuur

Kleine ruimte

Kleine ruimte

€12,00 /uur minimaal 2 uur
aaneengesloten
€40,00/dagdeel
€ 72,50 /dag
Grote Ruimte

€32,50/dagdeel: ’s avonds

Ochtend: €53,00
Middag: €53,00
Avond: €80,00

Ochtend: €42,50
Middag: €42,50
Avond: €64,00

Weekendprijs:
vr/za/zo: €64,00/ elk dagdeel
’s avonds €51,00

Weekendprijs:
vr/za/zo: €53,50/ elk dagdeel
’s avonds €41,50

Beide ruimtes

Beide ruimtes

Ochtend: €80,50
Middag: €80,50
Avond: €98,50

Ochtend: €70,00
Middag: €70,00
Avond: €90,00

Weekend: vr/za/zo: €90,50/dagdeel
’s avonds €73,00

Weekend: vr/za/zo: €80,50/dagdeel
‘s avonds €68,00

Ruimte voor Aandacht

€65,00/dag: overdag door de week
Grote ruimte

Els Jansen op de Haar Jacques van Damme 0612143989

Huur- en wissel tijden grote zaal:
Ochtend: 8.00-12.15 uur
Middag: 13.00-17.45 uur
Avond: 18.30-23.00 uur
Tussen 12.15 uur en 13.00 uur kan de ochtendhuurder nog opruimen en de
middaghuurder vast spullen klaarzetten. Tussen 17.45 en 18.30 uur is dat net zo.
Kleine zaal: je huurt inclusief opruimen en klaarzetten, er zijn geen buffertijden.
Huur je een dagdeel? We hebben de tijden verruimd:
De ochtendtijden is tot 13.00 uur en de middag van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Ruimte voor Aandacht

Els Jansen op de Haar Jacques van Damme 0612143989

