Prijslijst 2020
1. Lokale Verenigingen & Stichtingen en vaste huurders





Vergader-/Workshopruimte
Foyer
Kleine zaal
Grote zaal

€ 9,50 per uur
€ 9,50 per uur
€ 11,50 per uur
€ 22,50 per uur

2. Incidentele verhuur (niet vallende onder 1)





Vergader-/Workshopruimte
Foyer
Kleine zaal
Grote zaal

€ 15,00 per uur
€ 22,50 per uur
€ 29,00 per uur
€ 37,00 per uur

3. Groepsaccommodatie
 Weekend per nacht

€ 375,00

 Weekend vrijdag t/m zondag
1 extra slaapruimte per weekend

€ 495,00
€ 125,00

2 extra slaapruimtes per weekend
Verlengen weekend met extra overnachting
 Week
1 extra slaapruimte per week
2 extra slaapruimtes per week

 Bij een weekend bedraagt de borg
 Bij een week bedraagt de borg

€ 250,00
€ 275,00

€ 1.595,00
€ 250,00
€ 400,00

€ 150,00
€ 400,00

Prijzen zijn all-in (toeristenbelasting, regulier energieverbruik en afval) tot
max. 20 personen. Daarboven geldt een toeslag van € 0,85 per persoon per
nacht.

4. Sportzaal

Algemene zaken
 Ruimtes worden verhuurd zonder
personeel, hiervoor dient u zelf voor te
zorgen;
 U dient de ruimte zelf te versieren;
 De ruimte dient na afloop schoon
achtergelaten te worden, anders
worden € 25,00 per uur aan
schoonmaakkosten in rekening
gebracht;
 Toeristenbelasting is inbegrepen in de
huurprijs tot max. 20 personen. Bij meer
dan 20 personen wordt voor elke
persoon extra € 0,85 per persoon per
nacht in rekening gebracht;
 Bij verenigingsactiviteiten mag onder
bepaalde voorwaarden alcohol worden
geschonken. Drank dient afgenomen te
worden bij `t Luukske. Neem bij vragen
even contact op.
 Onder vaste huurders wordt verstaan:
huurders die vaker dan 4 keer per jaar
huren en dit ook ruim vooraf
reserveren.
 Op de verhuur is ons verhuurreglement
van toepassing.
 Tarieven zijn inclusief normaal gebruik
van water en elektriciteit. Buitensporig
gebruik b.v. door het vullen van
zwembaden wordt extra in rekening
gebracht.
Prijswijzigingen voorbehouden

 Sportzaal inclusief gebruik douches € 17,75 per uur.
Gebruik aanwezige sporttoestellen is niet inbegrepen. Gebruik in
overleg en alleen toegestaan bij aanwezigheid gekwalificeerde
gebruikers.
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