
 

Vergaderingen tot 14 personen vinden in eerste instantie altijd in  

onze Tuinkamer plaats tenzij deze reeds gereserveerd is. 

De andere ruimtes gebruiken wij ook voor onze lunch en ons diner en  

dan hangt het af van de drukte of wij die voor een vergadering kunnen/willen verhuren. 

 

 

Zaalhuur Tuinkamer (tot 14 personen aan blok): 

halve dag (ochtend of middag) € 60,-                                         

hele dag (± 9.00 tot 17.00 uur) € 87,50 

avonden (na 17.00 uur) minimale besteding € 250,- (anders aanvulling met zaalhuur) 

  

Zaalhuur Openhaardkamer (tot 14 personen aan blok, tot 20 losse tafels): 

halve dag (ochtend of middag) € 97,50 

hele dag (± 9.00 tot 17.00 uur) € 145,- 

avonden (na 17.00 uur en niet op vrij & zat) minimale besteding € 500,- (anders aanvulling met 

zaalhuur) 

  

Zaalhuur Opkamer (tot 8 personen aan blok/niet volledig afgesloten): 

halve dag (ochtend of middag) € 47,50 

hele dag (± 9.00 tot 17.00 uur) € 72,50 

avonden (na 17.00 uur en niet op vrij & zat) minimale besteding € 150,- (anders aanvulling met 

zaalhuur) 

  

Zaalhuur van Teyensbar (tot 20 personen aan blok/achter de bar wordt gewerkt): 

avonden (na 17.00 uur en niet op vrij & zat) minimale besteding € 400,- (anders aanvulling met 

zaalhuur) 

  

Zaalhuur Serrerestaurant (tot 20 personen aan blok, tot 36 losse tafels): 

(bovenserre tot 20 personen aan blok, benedenserre tot 16 aan blok) 

halve dag (ochtend of middag) € 150,- 

hele dag (± 9.00 tot 17.00 uur) € 200,- 

avonden (na 17.00 uur en niet op vrij & zat) minimale besteding € 1.000,- (anders aanvulling met 

zaalhuur) 

  

De ochtenden zijn van 09.00 uur tot maximaal 12.00 uur. 

De middagen zijn van 13.00 uur tot maximaal 17.00 uur. 

Overschrijding is alleen in overleg mogelijk daar de ruimte vaak weer gebruikt dient te worden. 

De ruimte is voor de spreker / trainer maximaal een kwartier eerder beschikbaar. 

  

Bij een vergadering zorgen wij ervoor dat er een flip-over in de ruimte aanwezig is.  

Voor een beamer met projectiescherm rekenen wij € 37,50 huur.  

Op aanvraag huren wij andere apparatuur in, de prijzen hiervan variëren. 

  

Uiteraard verzorgen wij ook koffie en thee; per kan rekenen wij € 9,50 dit zijn ± 12 koppen. 

Hierbij serveren wij brownies en pepermunt. Op de tafels plaatsen wij flessen Original Prins 

Heerlijck gemineraliseerd Water (naturel & lichtbruisend) à € 4,- en uiteraard ook voldoende 

waterglazen. Verder kunnen wij in de ruimte frisdranken regelen of een lunch of diner verzorgen. 
 


