2012-2013

Tarieven zaalhuur
ZAAL

UUR

DAGDEEL

HELE DAG

Klaas van Kerkhovenzaal
Sportzaal + kleedkamers/douches
21m x 12m x 5,5m (h)

€ 40,-

€ 80,-

€ 160,-

De zaal is bij uitstek geschikt voor sportevenementen, toernooien en concerten.
Bij activiteiten anders dan sportevenementen is gebruik van de afdekvloer verplicht. De kosten hiervoor bedragen
€ 40,-, inclusief neerleggen en opruimen. Er zijn ook podiumdelen te huur (2x1m) : € 10,- per deel (geplaatst!).
Groot podium: € 180,- (geplaatst).

Piet Walszaal
14m x 7m x 3 m (h)

€ 30,-

€ 60,-

€ 120,-

De zaal is vooral geschikt voor verjaardagen, grote vergaderingen (tot 40 personen), presentaties, repetities van
orkesten en exposities.

Juffrouw Doeszaal
8m x 7m x 3,5m (h)

€ 20,-

€ 40,-

€ 80,-

De zaal is uitermate geschikt voor vergaderingen (tot 25 personen), presentaties, repetities van kleine ensembles
en exposities.

De Foyer
De foyer is in overleg (kosteloos) open bij huur van een van de andere zalen. De foyer bevat een grote luxe bar
en een professionele keuken met cateringservice. De foyer kan worden gecombineerd met de Piet Walszaal,
waardoor een feestlocatie voor ruim 150 mensen ontstaat.
N.B. Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op incidentele verhuur. Prijzen zijn inclusief BTW, geldig tot 31
december 2009. Tarieven voor meerdere of langere periodes zijn in overleg te bepalen (kortingsregeling).

Tarieven bruiloften en partijen
Per persoon (gasten)
€ 2,Voor gebruik foyer en bar, inclusief aankleding van de zaal en voldoende bedienend personeel
Koffie/thee
€ 1,per kop
Koffiearrangement
€ 3,95
2x koffie/thee met gebak
Koffie met bonbon
€ 1,25
Afsluitend kopje koffie met bonbon toe
Zout arrangement
€ 1,- prijs per tafel
op tafel: pinda’s en nootjes
Snack arrangement
€ 0,50 prijs per persoon
koud en warm gevarieerd, van eenvoudig tot luxe
Zoet en hartig arrangement
€ 8,50
koffie/thee, aansluitend soep en snack
Buffet arrangement
€ 12,50
Catering Wim Kip voor De Wije Ilp, prijzen afhankelijk van menu, vanaf € 12,50 per persoon.
Kindermenu is mogelijk.
N.B. Bovenstaande tarieven zijn, ook waar niet specifiek vermeld, gebaseerd op prijs per persoon. Prijzen zijn
inclusief BTW, geldig tot 31 december 2013. De gebruikte consumpties (frisdrank, sap, alcoholische drank)
worden apart gerekend. De gemiddelde prijs bedraagt € 2,- per consumptie. Gebruik van geluidsinstallatie en
piano is mogelijk. Andere mogelijkheden zijn op aanvraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Jongewaard, tel. 020 4823706 of
jongewaard46@zonnet.nl.
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