
Vaste huurder Losse huurder

met consumptie met consumptie Losse huurder

afname afname Borg eigen consumpties Borg

Zaalhuur per dagdeel:

€ € € € €

Zaal 1 20,00 32,50 50,00 40,00 50,00

Zaal 2 20,00 32,50 50,00 40,00 50,00

Zaal 3 20,00 32,50 50,00 40,00 50,00

Zaal 1 en 2 40,00 65,00 50,00 80,00 50,00

Alle zalen 50,00 85,00 100,00 120,00 100,00

Feestjes, bruiloften e.d. Voor feesten kan alleen het hele buurthuis worden gehuurd.

NB: Het bestuur kan hierbij een barmedewerker verplicht stellen.

Toeslagen:

Bardienst, op verzoek of indien verplicht 30,00 (per dagdeel, per bardienstmedewerker)

Schoonmaak, op verzoek 40,00

Let op:  dit wordt ook berekend indien het buurthuis niet schoon wordt achtergelaten.

Wat bedoelen wij met:

Vaste huurder: Minimale huur periode is een half jaar, waarbinnen minimaal 1 x  per week wordt gehuurd.

Consumpties worden van het buurthuis afgenomen.

Na elk gebruik wordt een huurdersopgaaf ingevuld.

De huurvoorwaarden zijn schriftelijk in een huurovereenkomst vastgelegd.

Dagdeel: ochtend tot 12.00 uur

middag van 12.00 tot 18.00 uur

avond van 18.00 tot 24.00 uur

In overleg kunnen afwijkende tijden worden afgesproken.

In de praktijk wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met wat ruimere

tijden als dat nodig is i.v.m. inrichting/opruimen e.d. zonder dat hier een 

extra dagdeel huur voor berekend wordt.

Borg: Bij losse verhuur wordt een waarborgsom gevraagd, die na afloop van de huur wordt

terugbetaald als aan de huurvoorwaarden is voldaan. Bij schade of niet schoon achterlaten

van het buurthuis kan de borg geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.

€ €

Consumpties: Koffie per kan 7,50 Koffie per kop 1,00

Thee per kan 3,50 Thee per kop 0,50

Frisdrank per glas 1,00

Bier, per fles 1,50

Wijn, per glas 1,50

Het bestuur van stichting Buurthuis de Erven behoudt zich het recht voor 

om met inviduele huurders afwijkende afspraken te maken.
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