Ruimtes te huur in De Broederij
Tarieven
Zaalhuur voor bedrijven en instellingen
Per uur
€ 25,00
Per dag
€ 175,00
Per lange dag
€ 200,00
Zaalhuur voor zzp’ers
Per uur
€ 15,00
Per dag
€ 100,00
Per lange dag
€ 125,00 (bijv van 9.00 u tot 20.00 u)
Zaalhuur voor bijeenkomsten inclusief beheer
Per uur
€ 25,00
Per dag
€ 175,00
Per lange dag
€ 200,00 (bijvoorbeeld van 9.00 u tot 20.00 u)
Schoonmaakkosten
€ 25,00

Atelierhuur voor bedrijven en instellingen
Per uur
€20,00
Per dag
€ 140,00
Per lange dag
€ 165,00
Atelierhuur voor zzp’ers
Per uur
€ 12,50
Per dag
€ 80,00
Per lange dag
€ 105,00
Atelierhuur voor bijeenkomsten inclusief beheer
Per uur
€20,00
Per dag
€ 140,00
Per lange dag
€ 165,00
Schoonmaakkosten
€ 25,00

Huiskamerhuur voor bedrijven en instellingen
Per uur
€20,00 excl btw
Per dag
€ 140,00 excl btw
Per lange dag € 165,00 excl btw
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Huiskamerhuur voor zzp’ers
Per uur
€ 12,50
Per dag
€ 80,00
Per lange dag
105,00
Huiskamerhuur voor bijeenkomsten inclusief beheer
Per uur
€20,00
Per dag
€ 140,00
Per lange dag
€ 165,00
Schoonmaakkosten
€ 25,00

Uurtarief: Houdt u bij de reservering zelf rekening met eventuele opbouw- en opruimtijd. Deze tijd
brengen wij in rekening.
Een dag is bijvoorbeeld van 9.00 u tot 17.00 u.
Een lange dag is bijvoorbeeld van 9.00 u tot 20.00 u
Er is een flipover aanwezig.
Koffie en thee
Koffie en thee zetten in kannen
Koffie
€9,00 per kan
Thee
€ 7,00 per kan
De kopjes worden klaar gezet en afwas wordt gedaan.
Wij kunnen ook taart of cake voor u verzorgen.
Zaal: Vloeroppervlak 80m2
De zaal heeft schuine wanden tot aan de grond.
- Bijvoorbeeld voor theater, dans, yoga: tot 20 personen
- Theateropstelling:
tot 50 personen
- Vergaderopstelling:
tot 30 personen
- Bijeenkomst:
tot 40 personen
(zonder stoelen en tafels, eventueel met bistro-opstelling met 20 zitplaatsen aan ronde
tafels)
Atelier: Vloeroppervlak 32 m2
Het atelier is ingericht als creatieve werkruimte
- Volwassenen
tot 10 personen
- Kinderen
tot 15 personen
Het atelier is ook geschikt als vergaderruimte.
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Huiskamer: 25m2
Te huur op maandag, donderdag en zaterdag
Sfeervolle huiskamer voor groepen tot 16 personen.
Vergaderopstelling aan een lange tafel,
Of in café-opstelling met vier aparte tafels
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