We verhuren de Ruimte voor Aandacht:
o
o
o
o

7 dagen in de week
Ochtend-Middag-Avond
Vast of Incidenteel
Zalen als een geheel en afzonderlijk

o

Incidentele huur op vrijdag, zaterdag en zondag ochtend-middag, altijd de hele ruimte als
éen geheel
Vaste huur op maandag t/m donderdag overdag
Vaste of incidentele huur: alle avonden, altijd de ruimte als een geheel

o
o

Incidentele verhuur hele RvA

Vaste verhuur ma t/m donderdag 1 zaal

Ochtend € 92
Middag € 92
Avond € 90 Maandag tm Donderdag
€ 65 Vrijdag, Zaterdag en Zondag

Per dagdeel /ochtend of middag € 37,50
Avond deel ma t/m donderdag €70

Incidentele en vaste huur:
• Alle tarieven zijn btw vrij als je geen btw afdraagt en exclusief btw als je btw plichtig bent.
• De tarieven zijn onderverdeeld in vaste en incidentele huur.
• De tarieven zijn inclusief koffie, thee en gebruik van het gezamenlijke materialen zoals
flipoverbord, meditatie/yogamateriaal (in principe voor de grote zaal maar overleg is
mogelijk). Een uitzondering is de Nespresso-koffie. Deze kost € 0,50 per cupje, contant te
betalen in het potje naast het koffiezet apparaat.
• Gebruik van de beamer is € 20 per dagdeel.
• Huur je regelmatig incidenteel informeer dan naar de kortingsmogelijkheden.
Voorwaarden en voordelen vaste huur:
•
•
•

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

Informeer naar mogelijkheden voor vaste huur op de ochtend of middag, van maandag t/m
donderdag, in de grote of kleine zaal: 0612143989.
Raadpleeg voor incidentele huur de agenda.
Huur-en wisseltijden Grote zaal:
Ochtend:
08.00-12.30 uur
Middag:
13.00-18.00 uur
Avond:
18.30-23.00 uur
Wisseltijd Ochtend-Middag:
Tussen 12.30 uur en 13.00 uur kan de ochtendhuurder nog opruimen en de middaghuurder vast
spullen klaarzetten.
Wisseltijd Middag-Avond:
Tussen 18.00 en 18.30 uur kan de middaghuurder nog opruimen en de
Avondhuurder vast spullen klaarzetten.

Ruimte voor Aandacht

Els Jansen op de Haar Jacques van Damme 0612143989

